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Metai XVII

Apvaikščiokime Darbininkų 
Šventę, Pirmąją Gegužės!

Ateinanti panedėiį pripuo
la viso pasaulio darbininku 
šventė PIRMOJI GEGU
ŽĖS. Tai diena, kuomet su
sipratęs pasaulio proletaria
tas svarsto savo padėti, nu
stato savo kelius ir žiuri sa
vo jėgų.

Tą dieną milionai darbi
ninkų visame pasaulyje ke
lia milžiniškas aemonstra- 
cijas, primena savo išnau-

išsireiškia toj dienoj vienu 
galingu šauksmu:

Darbininkai visų šalių vie
nykitės! Jus nieko nepralai- 
mėsit, tik retežius, o užka- 
riausit visą pasauli!

I AREŠTUOTAS DARBI- 
! NINKU VEIKĖJAS.
j Raseiniuose areštuotas K. 
Matulaitis. Tai žymus pro

cesiniame judėjime Vilka- 
■ viskio apskrityje darbuo
to jas.

Vilkaviškio ponai, maty- 
j darni, kad Matulaitis yra jų 
; ramybės priešas, ištrėmė jį 
į Raseinius ir atidavė mili
cijos priežiūrom Bet ir čia 
jį suėmė.

Iš Streiku Lauko.

BOLŠEVIKAI MOBILI
ZUOJA ARMIJĄ.

Rygos žiniomis, Rusijos 
r_____ ____  ____  bolševikai pradėjo mobili-

dotojams, kad artinasi ga- zuoti savo armiją ir traukti 
las jų viešpatavimui. Pirmą Į jų Lenki jos pasienin. Psko- 
Gegužės visų šalių proleta- ve esą išlipinti paskelbimai, 
rai paduoda vieni kitiems ■ kad visi vyrai, nuo 18 iki 40 
brolišką savo ranka, pasiža- metų amžiaus, tuojaus sto- 
da išvieno kovoti "ir sude- tų kariumenėn. Į vieną tik 
tintomis jėgomis eiti į atei- dieną per Pskovą perėję 17 
ties gyvenimą—SOCIALIZ- traukinių 
MO TVARKĄ. * ’ *

Jau ketvirti metai pasau
lyje verda atkakli kova tarp 
darbininkų ir senosios tvar
kos gynėjų. Buržuazija, at
sipeikėjusi nuo pirmų revo
liucijos smūgių, visa savo 
jėga užgulė darbininkus ir 
vėl nori juos pavergti. Re
akcija kelia savo galvą vi
sose kapitalistų valdomose, nujos konferencijoj paskel-

i su rusų karei
viais, ir visi jie einą Į vaka
rus, tai yra ton pusėn, kur 
yra Lenkija ir Rumunija.

Manoma tečiaus, kad ši
tos žinios yra lenkų prasi
manytos.

RUSIJOS SKOLOS 
FRANCIJAI.

Franci jos delegacija Ge-

šalįse. Pasaulio grobikai-ka- 
pitalistai, garsiai kalbėdami 
apie visasvietinę taiką, ruo
šia naujas kares; kraujo 
upeliai ir kruvinas vargas' frankų. Prieš kare Francija
'.......  . yra paskolinus caro valdžiaivėl gręsia darbininkams.

pasiekti ir kitus adėjų cen
trus. Naudos iš tų vaidų bus 
daugiau kapitalistams, ne
gu darbininkams.

Atsidarė Tarptautinis 
Darbininkų Kongresas.STRE1KIERIAI IŠMESTI 

Iš KOMPANIJAS NAMŲ.
Ebensburg, Pa. — Mon- 

roe Coal MiningICo., kurios 
kasyklos randasi šioje apie- 
linkėje, . pranešė streikuo
jantiems savo darbinin
kams, kad jie išsiskirstytų 
su savo šeimynomis iš jos 
namų, o jei kurie to neklau
sys, bus išmesti teismo ke
liu. Kai kurios šeimynos jau 
išsikėlė.

Toki pat Įsakymą paskel
bė savo" darbininkams ir ki
tos kasyklų kompanijos šio- 
■e apielinkėje. Šitam apskri
tyje streikuoja išviso apie 
15,000 angliakasių.

SOCIALISTAI PAĖMĖ 
MILWAUKEE MIESTĄ.
Milwaukee, Wis. — Tris 

nepartiniai šio miesto val
dybos nariai stojo socialisto 
majoro Hoano pusėje ir tuo 
budu sudarė socialistų di
džiumą. Visus miesto komi
tetus dabar kontroliuoja so
cialistai.

DELEGATAI SMERKIA 
KOMUNISTUS.

pradėjo kapoti darbinin
kams algas, ilginti darbo 
valandas ir naikinti visas 
teises, kokių darbininkai 
pirma buvo suvienytomis 
spėkomis iškovoję.

Kairiasparnių agitacija bu
vo didžiausia darbininkams 

nelaimė.
Pereitą sąvaitę Romoje 

i atsidarė Amsterdamo Inter- 
Įnacionalo Kongresas. Ams
terdamo Internacionalas 
Įyra tarptautinis profesinių 
sąjungų arba unijų susivie
nijimas. Amsterdamo In
ternacionalu jis 
dėlto, kad Amsterdamo su- čerinas. Rusijos užsienio 
važiavime jisai buvo įkur- J reikalų komisaras ir bolše- 
tas. Prie jo priguli visų ša- vikų delegacijos Genujos 
lių proletariato organiza- konferencijoj vadas, buvo 
cijos. ! atsilankęs pas Italijos kara-

Kongresa atidarant, kai-’iU, širdingai su juo pasi- 
bėjo visų šalių atstovai, kad sveikino ir kartu su juo pie- 
nušvietus suvažiavimui, I tavo ant kariško laivo „Con- 
kaip kur stovi darbininkų 
reikalai. Ir visi delegatai 
savo kalbose pabriežė tą pa
tį: komunistų agitacija bu
vo didžiausia darbininkams 
nelaimė visose šalįse.

Lenkijos profesinių są
jungų atstovas Žulavskis 
nurodė, kad komunistų vei
kimas bolševikų naudai, 
kuomet raudonoji armija 
buvo įsilaužus Lenkijon, da
vė buržuazijai pamato pa
skui persekioti visas darbi
ninkų organizacijas, o ypač 
tas, kuriose buvo daugiau 
apsireiškęs komunistų 
veidas.

Italijos darbininkų atsto
vas Daragona papasakojo 
tą pati. Jisai nurodė, kad 
neapgalvoti komunistų išsi
šokimai Italijoje iššaukė 
baisią reakciją iš buržuazi- 
jojs pusės. Išdygo taip vadi
nami „fascisti”, kurie pra
dėjo naikinti visas darbinin
kų įstaigas ir namus. Dar
bininkų unijos kiekvienam 
Italijos mieste turėjo savo 
namus, sales susirinkimams, 
knygynus. Dabar visa tai 
sudeginta ir sulyginta su 
žeme. Italijos darbininkų 
nuostoliai yra baisus ir sa
vo jėgomis jie negalėsią jų 
pakelti; jiems prisieis šauk
tis i kitų kraštų proletaria
tą paramos. Ir tuo pačiu lai
ku, kuomet „fascisti” naiki
no unijų turtą, komunistų 
agitatoriai ardė tas unijas 
iš vidaus. „Iš vienos pusės 
mus puola juodašimtiški fa- 
scistai,” skundėsi Darago
na,”o iš kitos pusės ant mus 
eina atakomis komunistai. 
Tuo budu Italijos darbinin
kai turi vesti apsigynimo 
kovą dviem frontais. Kova 
su komunistais yra sunkes
nė negu su juodašimčiais, 
nes šie yra svetimi priešai 
ir puola mus iš lauko, o ko
munistai yra įsirašę į musų 
organizacijas ir drasko jas 
iš vidaus.”

Toliaus kalbėjo Vokieti
jos unijų atstovas Tarnov, 
Jugoslavijos — Bukseg, 
Francijos 
Šveicarijos — Durr, Ispani
jos — Beseiro, ir visi jie 
tvirtino tą patį: komunistų 
judėjimas visur buvo darbi
ninkams pragaištis; unijos 
nusilpnėjo, apiro, o buržu
azija tuo pasinaudodama

BOLŠEVIKŲ VADAS PIE
TAUJA SU KARALIUM.

Italijos ir viso pasaulio 
komunistams buvo užduo
tas didelis moralis smūgis, 
kuomet 22 balandžio spau- 

vadinasi da paskelbė, kad Jurgis či- 
Rusijos užsienio

SUSEKTA BOLŠEVIKŲ 
SPAUSTUVĖ.

Naktį, kovo 24 d., Panevė
žio gatvėje rasta pilnai Įtai
kyta ir gerai techniniai ap
rūpinta komunistų spaustu
vė. Rasta daugybė bolševi
kų literatūros, popieriaus 
spausdinimui, 10 pūdų šrif
to, dėžė Lietuvos pasų, visų 
valsčiaus valdybų ir bažny
čios antspaudų pasams ir 
metrikoms gaminti ir įvai- 
jrių antspaudų liudymains 
; gaminti.

Spaustuvė buvo gerai už- 
jmaskuota; įeinama buvo Į 
Į ją iš staliaus dirbtuvės. Be 
to buvo dar kitų išėjimų su
sisiekimui su kaimyniniais 
namais.

Suimti buto nuomininkas, 
spaustuvės darbininkai, bu
dėtojas, viena komunistė. 
Visi buvo ginkluoti.

Įdomus radinys tai regis
tracijos knyga dienvnas, 
kur buvo rašomas kiekvie
nas atspausdintas spaustu
vėje dalykas. — („Karys”.)

Į

bė oficialiai, kiek Rusija yra 
francuzams skolinga. Karės 
metu pasidariusi skola sie
kia 5,800,000,000 popierinių;

j

Praėjusieji metai ypač 10,000,000 auksinių frankų, 
buvo sunkus darbo žmonių Už sunaikintą ar konfis- 
klesai. Pačiu darbininku kuot3 revoliucijos metu 
tarpe išsivystė frakcioninė Francijos piliečių turtą Ru- 
kova ir sua>rdė bendra dar- ^1°] — 6,000,000,000 popie- 
bininkų frontą. Kapitalis- rinitu frankų. Francuzija 
tai, tuomi pasinaudodami, esanti didžiausia Rusijos ____ „ - - - - ------------------- -------- * 
mažinti darbininkams algas. savo sąskaitos da

Vienok socialistinis pa- nePr^aye-_______
šaulio proletariatas yra pil-J 
nas vilties. Nežiūrint visų: g LlDtUVOS.
sunkumu, darbininkai ne- _____ *
nusflęnkia priešu kapitalu- PAAŠTRaJ0 SANTIKIAI 

SU VOKIEČIAIS.
Ėjusios Kaune derybos su 

Vokietijos atstovais obosto 
pinigam panaikinti, gauti 
atlyginimo iš vokiečių už 
karo nuostolius ir sudaryti 
su jais prekybos sutartį nu
truko dėl vokiečiij nenoro 
priimti Lietuvos valdžios 
reikalavimus. Dabar vokie
čių valdžia bando spausti 
Lietuvą, trukdydama pre
kių gabenimą gelžkeliais.

klesai. Pačių

pradėjo stabdyti darbus ir kreditorė. Po jos seka An-
_ '*'• i • 1 i • • 1 i rrliin buvn C’nc'lrHiIrvc’ rln !

SUDEGĖ ARMIJOS 
KEPYKLA.

Naktį į 24 kovo mėnesį, 3 
vai. nakties užsidegė Šan
čiuose Centralinė Armijos 
Kepykla. Tuojau atvyko 
Šančių gaisrininkai, po ko
kio gi laiko ir Kauno miesto 
savivaldybės. Ugnis buvo 
išsiplėtusi gana plačiai, taip 
kad gaisras numalšinta tik 
apie į 3 v. Nelaimingų atsi
tikimų nebuvo. Gaisro prie-

MAINERIAI 
NEPASIDUOS.

Anglies savininkai vis ti
kisi, kad angliakasiai pra
dės tartis su jais atskirais 
apskričiais ir tu| budu su- 
vieny 
ko angliakasių
vienytas jų frontįs iširs, sa
ko angliakasių unijos pirmi
ninkas Lewis. Bet tie ponai 
niekad to nesulauksią. Mai- 
neriai nepasiduosią ir savo 
reikalavimuose nenusileisią 
nei ant nago juodymo.

STREIKIERIŲ J)EMONS- 
TRACIJA N -----
Parodavo apie 3,000 strei
kuojančių audinyčių darbi
ninkų; streikierių vaikai 
sudarė didelę diviziją ir pa
rodavo kartu su tėvais.

Apie 3,000 streikuojančių 
darbininku pereitą šventa
dieni parodavo gatvėse. Pa
roda prasidėjo nuo United 
Textile Workers salės. 
Streikieriai numaršavo pas 
Jackson ir Nashua dirbtu
ves, o iš čia pro kareivių 
stovyklas grižo atgal į uni
jos salę ir išsiskirstė.

Žiūrėtojų ir simpatizato- 
riu buvo pilnos gatvės, bet 

_ — • v 1 • • • - —

N.H.

NUSIŽUDĖ VEDAMAS 
ANT KARTUVIŲ.

Eakesville, Miss. — Man- 
cey Kelly čia buvo nuteistas 
miriop už užmušimą blaivy
bės valdininko pereitais me
tais, ir pereita subatą turė
jo būt pakartas. Bet veda
mas kunigo prie kartuvių, 
jisai išsitraukė peiliuką, ku
ri turėjo čeverykan Įsikišęs, 
ir persipiovė sau gerklę.

PRIPAŽINO GUATEMA- 
LOS VALDŽIĄ.

Suvienytos Valstijos pri
pažino Guatemalos valdžią. 
Guatemala yra pietų Ame
rikos respublika.

VOGĖ PINIGUS Iš 
LAIŠKŲ.

Hartforde tapo areštuotas 
pašto darbininkas, K. J. 
McCarthy, kuris dirbda
mas nakties laiku atplėšda- 
vo laiškus ir išvogdavo pi
nigus.

J,

BANDITAI PABĖGO
SU $50,000.

Clevelande likos apiplėš
ta Maxo Kurjano aukso 
daiktų krautuvė. Ginkluoti 
banditai surinko už $50,000 
aukso ir deimantų ir pa
bėgo.'

j

te di Cavour”.
Kada bolševikų delegaci

ja važiavo iš Maskvos, viso 
pasaulio komunistai tikėjo
si, kad Įsilipę Genujos tribu- 
non Maskvos delegatai ap
skelbs kapitalistiniam pa
sauliui revoliuciją. O dabar 
pasirodo,kad revoliucinėmis 
irazėmis bolševikų vadai 
tiktai savo pasekėjus maiti
na; patįs gi srebia iš kara
liško bliudo ir apie revoliu
cijos kėlimą prieš kapitalis
tinį pasaulį nei manyti ne
mano. Didesnio smūgio ko
munistams jau nereikia.

mo slibiną, bet drąsiai sto
ja į kovą su išnaudotojais. 
Amerikoje eina žiauri kova 
Darbo su Kapitalu. Streikų 
banga užliejo visą šalį. Dar
bininkai rodo didžiausi so
lidarumą kovoje už savo 
reikalus.

Europoje tai vienur, tai 
kitur pradeda kurtis revo
liucijos gaisras. Braška vi
so kapitalistinio pasaulio 
pamatai.

Lietuvoje irgi verda smar- Vokiečiai atsisako praleisti 
ki kova. Susipratę darbinin- Lietuvon prekėmis krautus 
kai, socialdemokratų veda- vagonus ir priimti juos iš 
mi, atkakliai 'kovoja su juo- Lietuvos neva dėlto, kad 
duoju klerikalizmu, kuris,------------------------— --
globodamas turtinguosius, £°nais su Vokietija. Dery 
persekioja darbininkų orga
nizacijas ir įstatymų keliu 
ruošia gerą ateitį sotiems 
dvarininkams ir visai Lie
tuvos buržuazijai. Musų, 
amerikiečių, užduotis yra 
paduoti savo pagelbos ran
ką nuvargintiems musų 
draugams Lietuvoje. /

Švęskime darbininkų 
šventę visu Amerikos platu
mu. Darykime visur susi
rinkimus, Rpsvarstykim 
juose savo reikalus, stiprin- 
kim savo jėgas. Lai viso pa
saulio proletarų troškimai

Lietuvos neva dėlto, kad 
Lietuva neatsiskaičiusi va-

iios tuo reikalu vedamos Už
sienio M-jos ir yra vilties, 
kad, ginčas bus greitai 
baigtas. — (”S.-tas”).

uKunų neuuyo uaisro pne- trukdvmu iš policijos
zastis dar neištirta.. bet spe-sbU 
įama, kad ugnis kilo nuo y.“0'?’“™V’. u
gulėjusių prie pečiaus mal- dienai ramiai gr 

jkų, kurios įkaitintos užsi- 
•degė.

i pusės nebuvo, todėl strei-

i KLAIPĖDOS KRAŠTE 
NERAMU.

Dėl sustiprinimo iš Lie
tuvos pusės pasienio sargy- 
bų, subruzdo vietos Heimat- 

ibundininkaį ir monarchis- 
tai, pradėjo ginkluotis ir 
grūmoti vietos lietuviams. 
Gyventojai praneša, kad 
naktimis per Nemuną iš 
Vokietijos pusės kažin kas 
slapta gabenama; spėjama, 
kad tai ginklai

i

■I 
i 
i

RADO DAUG PASLĖPTO 
PARAKO.

Nemuno pakrašty. Klai
pėdos pusėje atrasta žemėje 
trįs centneriai parako. Eina 
gandai, kad padariusios tai 
slaptos Heimatbudininkų 
organizacijos, turinčios ry
šių su slaptomis militarinė-

jokių susidūrimų.
Vienoj divizijoj parodavo 

vien tik’ buvę kareiviai uni
formose ir nešė Amerikos 
vėliavą.

Streikieriai nešė sekančio 
turinio iškabas: „Mes ka
riavom už demokratiją, o 
dabar gaunam 421/2 nuo
šimčio numušimą algų ir 54 
valandas darbo savaitėj.’ 
Ant kitų buvo parašyta: 
”Męs esam amerikonai ir 
reikalaujam amerikoniškų 
sąlvgų.” ”Geriau badaut be 
darbo; negu priimt tokias 
algas, kad dirbant prisieitų 
badaut.”

CONNECTICUT UPĖ 
PAKILO 21 PĖDAS.
Ties Hartfordu Connec- 

ticut upė tiek patvino, kad 
vanduo pakilo 24 pėdas virš 
paprasto savo paviršiaus.

PAVOGĖ 65 ČEVERY- 
KUS, IR VISI ANT 
VIENOS KOJOS.
Chicagoje čeverykų sels- 

manui banditai pavogė iš 
automobiliaus dvi skrynes 
čeverykų. bet labai apsiga
vo, nes visi čeverykai buvo 
ant kairės kojos. Policija 
vėliaus rado numestas abi
dvi skrynes.

ELEKTROS ŠVIESA 
KAUNE.

Sutvarkyta jau galutinai
Tilmanso elektros stotis. į mis. organizacijomis Vokie- 
Žadama apšviesti ir prie- *tijoje.
miesčiai. Tiesiamas tinklas! ----------
Viliampolėn, o artimiausiu! NUTARĖ PANAIKINT 
laiku prasidės laidų tiesimo! KARĖS STOVĮ, 
darbas į Aleksotą. Freida' Ministeriu Kabinetas nu
jau apšviesta. įtarė panaikinti didžiumoj

Gatvėse pakabinta naujų Lietuvos karės stovį ir su- 
lempų ligi 200. Dabar tie- daryti tam tikrą komisiją, 
kiama šviesa 5,000 abo- kuri smulkiau praneš apie 
nentu. atskiras vietas.

NESUTIKIMAI TARP 
AUDĖJŲ.

Audėjų pramonėj apsi
reiškė labai negeistinų daly
kų. Dvi unijos pradėjo var
žytis už vadovavimą. Strei
ką nori kontroliuoti z”Uni- 
ted Textile Workers” ir 
„One Big Union”. Pastaroji 
yra daug radikališkesnė, tai 
vra buvusi I.W.W., kuri ve
dė didijį audėjų streiką 
1912 metais, ir ii mano esan
ti artimesnė audėjams, negu 
”United Textile Workers”. 
Kova tarp tų dviejų organi
zacijų tuo tarpu eina dau
giausia Lawrence, bet gali

NEMIEGOJO PER 45 
METUS.

Lenox’o miestelyje, netoli 
Bostono, mirė William War- 
ner, 84 metų amžiaus žmo
gus, kuris 45 metai atgal 
neteko miego ir nuo to laiko 
niekad neguldavo. Jis pasil
sėdavo supamoj kėdėj, bet 
niekad nenusirengdavo.

$6 DABAR LYGUS $2 
1900 METAIS.

Buvęs karės darbų komi
teto narys Manly apskaito, 
kad šiandien Amerikos dar
bininkas nors ir didesnę al
gą gauna, liet mažiau už ją 
gali nupirkti, negu 12 metų 
atgal. Jis sako, kad $6 šian
dien yra lygus dviem dole
riams 1900 metais.

—. Bukseg, 
Dumoulin,

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI 
PROTESTUOJA.

Berline vokiečių komu
nistai buvo Įsitaisę didelę 
demonstraciją pereitą są
vaitę prieš Genujos konfe
renciją. Protesto rezoliuci
jose jie sako, kad Genujon 
susirinko kapitalistų atsto
vai, kad susitarus daugiau 
darbininkų kraujo išgerti. 
Bet jie pamiršo, kad toj 
konferencijoj dalyvauja ir 
komunistiškos Rusijos at
stovai.

RISŲ-VOK IEČIŲ 
SUTARTIS PASILIKS.
Aliantai Genujos konfe

rencijoj sutiko pagalios, kad 
rusų-vokiečių sutartis, pa
daryta per Velykas, pasilik
tų kaip yra. Iš pradžių jie 
buvo pareikalavę, kad ji bu
tų panaikinta.

NAUJA RUSŲ SUTAR
TIS SU VENGRIJA.
Iš Genujos pranešama, 

kad rusai padarė naują su
tartį su Vengrija, sulyg ku
rios abidvi valstybės gelbės 
viena antrai rubežių nusta
tyme su Rumunija ir Len
kija.

šita sutartis vėl sukėlė 
didelio neramumo Genujos 
diplomatii tarpe. Kadangi 
Rusija nesutinka apmokėti 
karės skolų ir vis stiprina 
savo pozicijas, darydama 
sutartis su priešingomis 
talkininkams valstybėmis, 
tai talkininkų diplomatai iš 
piktumo nebežino už ko 
tvertis. Francuzai stačiai 
grasina pasitraukti iš kon
ferencijas ir pradėti vykin
ti gvveniman savo pienus 
ginklo spėka.
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APŽVALGA Lii

kunų 
žmoiii-

tai čia nėra raupų, nėra šil
tinės ir kitokių biaurių ligų, 
nuo kurių katalikiškoji Lie
tuva negali atsiginti.

Nėra čia taipgi pristaty
tų pakeliais kryžių, ir vel
niai dėlto nevaikščioja ir 
niekas jų nesibijo. Ameri- 
koje žmonės apsišvietę, jo
kiems burtams netiki ir gy
vena šimtą sykių geriau, 
negu katalikiškoj Lietuvoj.

Taigi pasirodo, kad Ame
rikoj, kur bažnyčia nuo 
valstybės atskirta ir kuni
gai vaikų mokyklose neklai
dina, šalis kur kas augščiau 
pakilusi, negu Lietuvoj, ku
rią valdo bažnyčia.

Įšių sugrįžo ir pabaigė mė
sinėti lavoną. Kunigas De

lio r nie Kanadoj apdraudė 
savo pusbroli ant 10,000 do
lerių, paskui nušovė jį, kad 
tais pinigais pasinaudojus. 

Suvienytų Valstijų i Tai tik kelintas pavyz- M

buvę rašyta Steigiamojo 
Seimo prezidentui, katali
kui Stulginskiui, bet jis to 
skundo Seimui neparodęs, 
turbut bijodamas, kad žmo
nės nepamatytų, kokiais 
larbeliais užsiima Lietuvos 
iuhigai ir katalikų partijos 
/adai

Neveltui turbut ir Chica- 
gas „Draugo” koresponden- 
:as rašo iš Lietuvos 79-tam 
io laikraščio numeryje, kad 
šalis smunka”, kad sauva- 
ė, beteisė, girtuokiybė ir iš- rojus, 

’.virkimas pasiekė jau di
džiausio laipsnio.

Ir visa tai darosi kunigų 
valdomoj katalikiškoj šaly
je! Bet ar gąlima stebėtis, 
kad žmonių dora taip išgve
rus, kuomet tos doros mo
kytojai, kunigai, varo di- 
ižiausį šmugelį, apgaudi
nėja valstybę, užlaiko sau 
suguloves ir niekas jų užtai 
nebaudžia ? •

Kas darosi slaptoj 
diplomatijoj.

Į rah atėjo talkon ir senato
rius Norris. "Bachmetjevas 
turi būt išrūkytas," pasakė 
Norris, nes „jo čia buvimas 
kaipo nesamos valdžios am-! 
basadoriaus įžeidžia ir že-;

* _ , . , j

mina Suvienytų ’ 
vardą.” tižių. O juk panašių atsiti-

Ir kuomet senatorius Bo- kimų galima nurodyt Šim
kui! ! tus. Vienok tamsus Lietu 

................   T už-1vos kaimiečiai to nežino, 
drausta vadintis čia „amba-i Jiems rodosi, kad ’ niekutė” 
sadorium”, tai senatorius Į ,<u Dievo vardu gali sulaikyt 
Norris rengiasi įnešti Sena-11 
mn rezoliuciją, kad butų iš-1 
tirta, „iš kokių šaltinių 
Bachmetjevas ima pinigus."

Tas turės iškelti baisų 
skandalą, nes iki šiol Bach
metjevas eikvoja Rusijos 
valstybės pinigus, kuriuos 
Wilsono valdžia sudėjo 
New Yorko bankan ant jo 
vardo. Išviso ant jo vardo 
buvę padėta .$178,582,000, 
kaipo paskola Rusijos vals
tybei prie Kerenskio val
džios. Taigi dabar kils klau
simas. kas tuos pinigus tu
rės Amerikai atiduoti: ar 
Rusija, kuri jų negavo, ar 
„ambasadorius” Bachmet- 
ievas. ar ponas Wilsonas, 
kuris sukišo juos Bachmet- 
Įevui ir leido jam juos eik
voti ?

Šiaip ar taip, bet Bach- 
metievo "ambasadoidavi- 
mui”, rodos, bus jau galas.

rah daro žingsnių. 
Rachmetjevui butų

areivi nuo pikto darbo.

BAŽNYČIOS NUO V AR
TYBĖS ATSKYRIMAS.

Padėjęs šitokį antgalvį, 
vienas klerikalų laikraštis 
aiškina, kad bažnyčios ne
galima nuo valstybės at
skirti, nes —

"Bažnyčia rūpinasi žmonių 
sielomis, Vaistybė-gi 
gerbūviu. Tai abi yra
jai reikalingi ir naudingi.

"Bet kaip tarp kūno ir sie
los reikalinga yra gera harmo
nija ir sutarimas, taip ir tau
tos gyvenime reikalingas ben
dradarbiavimas tarp Bažny
čios ir Valstybės. Bažnyčia au
klės dorus naudingus piliečius, 
skiepins pilietines ir šeimyni
nes dorybes: gi Valstybė užti
krins ir apsaugos Bažnyčios 
Veikimo laisvę ir patikrins jai 
materijalio aprūpinimo. Tik iš 
abiejų gražaus sutartino dar
bo ateina šaliai ramybė, ger
būvis, progresas.”

Klerikalas, kuris rašo ši
tokias pasakas, turi būt ar
ba gudrus veidmainys, arba 
toks nemokėlis, kuris neži
no ką reiškia žodis "pro
gresas”.

Prbgresas ir bažnyčia yra 
taip priešingi vienas kitam 
dalykai, kad kur viešpatau
ja vienas, tenai kitam jų ne
gali būt vietos. Progresas 
reiškia pažangą ir nuolati
nę kovą su įsisenėjusiais pa
pročiais. Bažnyčia gi reiš
kia garbinimą tokių papro
čių. Todėl tarp progreso ir 
bažnyčios visuomet ėjo ir 
eina atkakli kova.

šita kova yra neišvengia
ma, nes tikėjimas remiasi 
žmonių tamsybe ir prieta
rais. Jisai mokina, kad 
žmogus turi dusią: kad 
žmogui mirus ta dūšia ne
miršta, bet eina į dangų ar
ba į pragarą. Dangus, tai 
tokia vieta, kur labai gra
žu ir linksma. Pragaras gi 
— tamsybės ir ugnies kara
lija, kur juodi, raguoti ir 
vuodeguoti velniai kankina 
numirėlius. Į dangų eina la
bai siauras ir vingiuotas ta
kelis, o į pragarą — platus 
ir tiesus vieškelis. Todėl 
dangų sunku atrasti ir rei
kalingas vadas: duok kuni
gui 10 dolerių, tai dūšia nu
eis į dangų; jei to nepada
rysi, velnias nujos ją į pra
garą.

Tai yra pamatinis katali
kų bažnyčios mokslas. Ir to
dėl Lietuvoje, kur iki šiol 
kaimietis tik iš bažnyčios 
visą išmintį sėmė, visi keliai 
apstatyti kryžiais, kad vel
niai negalėtų vaikščiot. Pa
sigirsta tenai griaustinis, ir 
moterįs tuojaus krauna ant 
žarijų šventintų žolių, kad 
šventais durnais išvarius 
velnią ir apsaugojus tuo bu
du namus nuo perkūno.

Arba paimkite „atlaidus” 
ir „stebuklingus” šaltinius. 
Tūkstančiai visokių žmonių 
grūdasi prie vienos duobės, 
kad nusipraust skaudamas 
akis ar koją ir atsigert 
„stebuklingo” vandens.

Ar galima gi šitokius da
lykus pavadinti progresu? 
O bažnyčia juk šitokiais 
burtais tik ir gyvena. Pa- 
naikinkit visas tas „stebu
klingas” vietas, liaukitės 
mulkinę žmones pasakomis 
apie išmislytą pragarą ir 
dangų, ir bažnyčiai nebus* 
kas veikti.

Progresas tokius burtus 
ir naikina. Amerikoje, kur 
bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės ir progresas 
aukštai pakilęs, žmonės sa- metjevas. 
vo namų „šventomis” žolė- "ambasadorius”, pasikėlė 
mis nerūko, kad apsisaugo- šitą banditą ginti. Todėl se- 
jus nuo perkūno, bet stato natorius Borah, kuris deda 
ant stogo perkūnsargį, ir pastangų, kad Semionovas 
tas juos visuomet ’apsau- butų atiduotas teismui kai- 
goja. po žmogžudys, rengiasi jau

„Stebuklingų” šaltinių imti ir p. Bachmetjevą už 
Amerikoje irgi nėra. Ir už- apykaklės. Senatoriui Bo- nuėjo mišių laikyt, o po mi-

SOCIAUSTV 
PROTESTAS.

Kovo 20 d. Maskvoje tu
rėjo būt 47 socialrevoliucio- 
aiei;ių byla. Tie patįs žmo
nės, kurie buvo persekioja
mi caro valdžios, dabar yra 
kankinami bolševikų dikta
tūros. Todėl prieš tokį ko
munistų elgimąsi pradėjo 
protestuoti viso pasaulio 
proletariatas. Iš visų kraš
tų pasipylė Maskvon darbi
ninkų ir socialistų organi
zacijų protestai. Lietuvos 
socialdemokratai taipgi nu
siuntė protestą dėl žiauraus 
bolševikų elgimosi su revo
liucionieriais.

Kokių tie protestai turė
jo pasekmių, da nežinia.

FRANCUZŲ IR LENKŲ 
SUOKALBIS.

Kitoje „Keleivio” vietoje 
telpa p. Pilėno straipsnis 
„Kas darosi slaptoj diplo
matijoj”, kuris parodo, kad 
francuzai su lenkais turi 
padarę slaptą suokalbį pri
jungti prie Ijenkijos Vilnių, 
Gardiną ir Klaipėdos kraš
tą. Šitie konspiracijos ple
ntai busią vykinami Genu- 
nujos konferencijai pasi
baigus.

Jei tai tiesa — o tiesa tas 
labai gali būti — tai krikš
čionims demokratams šmu
gelį bevarant Lietuva ne
teks netik Vilniaus, bet ir 
Klaipėdos uostą lenkai pa
siglemš. Jei klerikalai val
dys Lietuvą da toliaus, tai 
prieis prie to, kad ant galo 
ir Kauno gubernija bus prie 
Lenkijos prijungta. Juk 
„šventas tėvas” to reikalau
ja ir Lietuvos kunigai slap
ta prie to eina.

Apsaugot Lietuvą nuo ši
tų kilpų yra tiktai vienas 
būdas — tai nieko nelau
kiant iššluot iš valdžios vi
sus klerikalus, atskirti vals
tybę nuo bažnyčios 
drausti kunigams 
politiką. Kitaip 
žlugs.

ir už- 
kištis Į 
Lietuva

NESAMOS VALDŽIOS 
„AMBASADORIUS”.
Bus jau keturi metai, 

kaip Kerenskio valdžios ant 
svieto nėra, bet ponas Boris 
Bachmetjevas, kurį toji val
džia buvo atsiuntus čionai 
savo atstovu, vis dar gyve
na Washingtone ir vadina 
save „Rusijos ambasado
rium”. Netik jis pats save 
lokiu vadina, bet ir Ameri- 

Įkos valdžia iki šiol pripaži
no jam ambasadoriaus pri
vilegijas ir asmens neliečia
mybę.

Bet dabar dėl jo „amba- 
sadoriavimo”, rodos, kils 
didelis skandalas. Kada 
New Yorke tapo areštuo
tas anądien galvažudys 
Semionovas, ponas Bach- 

kaipo Rusijos 
"ambasadorius”.

DIEVAS IR KAREIVIAI.
Vienam Lietuvos mieste

lyje kareiviai įtaisė pogro
mą ir sumušė labai daug 
niekuo nekaltu ramių žmo
nių. Aprašęs šitą razbajų, 
tūlas M. Kelpša išreiškia 
laikraštyje ”Nowiny”, šito
kią nuomonę:

"Kareiviai taip niauriai pa
sielgė dėlto, kad užmiršo Die
vą. Jei prieš akis visuomet tu
rėtų Dievo vardą, tai atsimin
tų, jog taip daryti negalima. 
Taigi valdžia turėtų įvesti ko
kius nors ženklelius, kokias 
blėkutes su Dievo vardu arba 
kokiais šventais žodžiais, ir te
gul jie tuos ženklus nešiotu 
ant viršaus, ant krutinės ar’ 
ant peties, tuomet butų žmo
niškesni...”

Laikraščio redakcija duo
da šitam žmogeliui šitokį 
atsakymą: •

"Perskaičius šiuos žodžius, 
mums tuojaus atsimena vokie
čių kareiviai. Jie tokias blėku
tes turėjo prie diržų. Ant jų 
buvo parašyta: ’Gott mit uns’, 
kas reiškia: 'Dievas su mumis’.

"Taigi vokiečiai nešiojosi su 
savim Dievo vardą, ir vis dėl
to plėšė ir žudė nekaltus žmo
nes, tyčiojosi iš beginklių. 
Kelpša, kuris reikalauja, kad 
Lietuvos kareiviai nešiotų ko
kius nors ženklus su Dievo 
vardu, turbut jau pamiršo apie 
vokiečius, ar gal jų visai ne
matė, o gal nesuprato, ką reiš
kia žodžiai ’Gott mit uns’. Ki
taip jis tokio reikalavimo ne
statytų.” . !

O tokių žmonių, kaip 
Kelpša, Lietuvoje yra labai
daug. Jie žiuri ir nemato,’ . . __
kad Dievo vardan yra atlie- kUNL PURICKIO SUGL- 
kamos didžiausios piktada- LOVe _ESANTĮ V A_LST5 - 
rystės. Baisioji inkvizicija,! BeS IŠDAVIKE, 
kruvinos kryžeivių karės, 
žydų skerdynės ir daugybė 
kitokių baisybių, tai vis juk 
Dievo garbei atlikti darbai. 
Juo daugiau žmogus tiki į 
Dievą, juo didesnis jis fana
tikas, tuo daugiau pas jį 
žiaurumo, tuo pavojinges
nis jis desperatas.

Ir taip yra ne vien tik su 
l»emoksliais ir tamsuoliais, 
Iš kokių paprastai susideda 
tikinčiųjų minios, bet taip 
vra ir su jų vadais kunigais, 
štai, kunigas Macochas 
Čenstakavoje apiplėšė „ste
buklingos panelės švenčiau
sios” paveikslą, per naktis 
kėlė klioštoriuje orgijas su Purickį, bandė per ‘Drau- 
girtomis merginomis, pas- gą’ i 
kui papiovė savo brolį ir kienę kaipo kunigo Puric- 
paviliojo jo pačią. Kunigas kio šmeižikę — ir tai tuo

NELYGI BAUSMĖ.I
„Karys”, Lietuvos kariu- 

menės organas, kas nume
ris skelbia nuteistųjų karei
vių vardus ir skiriamas 
jiems bausmes. 12-tam nu
meryje skaitome:

"Kareivis Jurgis Kleiza,, už- 
l tai kad ant kelio stabdė važiuo

jančius žmones ir. pasinaudo
damas kareivio rūbais, reika
lavo kaip tarnautojas nuo jų 
už paleidimą pinigų arba deg
tinės, nubaustas 18 mėnesiu 

į kalėjimo bausme.
"Leitenantas Juozas Čer- t

i oauskas. užtai kad karės sto- 
: viui esant su kitais apiplėšė 
! pilietę Abeiiavičier.ę, nubaus

tas pusantrų metų kalėjimo 
bausme.

"Puskarininkis Adolfas Kriš- 
! tcpėnas, kuris eidamas sargy

bos viršininko pareigas sauva- 
liai paleido du areštantu. ku
ris eidamas tas pačias parei
gas sauvaliai išėjo miestan, 
girtuokliavo ir norėjo pri
versti alinės savininkę priimti 
už 50 markių baltą popierą 
kaipo 'vokišką banknotą’, o 
kada ši atsisakė ją priimti, pa
kėlė karčiamoj triukšmą, su
žeidė savininkus ir sumušė ke
liate bonkų degtinės, ir kuris 
■pasipriešino milicininkui, no
rėjusiam jį numalšinti, nu
baustas lengvinančiais bausmę 
Įstatymais 3 metais drausmės. 

"Kareivis .Jonas Tarasevi
čius, .už apiplėšimą karės me
tu, nubaustas ’> metais sunkių
jų darbu. •

"Kareivis ’ Petras Gutauskas, 
kuris vestuvėse kuolu užnfušė 
žmogų. Antaną žilicni. nuteis
tas 6 metams kalėjimo.”

Tuo tarpu gi —
"Kareivis Steponas Jakavi- 

čius, užtai kad pabėgo iš ka- 
riumenės, nubaustas 15 meto 
sunkiųjų darbų kalėjimo.’’

Palyginkit dabar tas 
bausmes: žmogžudžiai . ir 
plėšikai gauna nuo pusan
trų tik iki šešių metų kalė
jimo, o vaikinas, kuris nie
ko neskriaudė, tik trokšda
mas laisvės pabėgo iš karei
vi jos. baudžiamas 15 metų 
katorgos!

Keistai jie tenai supranta 
teisybę!

I
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KIAURUS GANDAS 
APIE LIETUVOS 

KLERIKALUS.

bės išdavike.
Prezidentas Stulginskis 

faktus nuo Seimo paslėpęs.
Asmuo, kuris yra gerai 

informuotas Lietuvos daly
kuose, bet kurio vardą mes 
neįgalioti skelbt, rašo „Ke
leivio” redaktoriui šitokių 
dalykų:

”... turiu originali prane
šimą valdininko, kuris liu- 
diuja, kad kunigo Purickio 
sugulovė, Klimašauskienė, 
varė priešvalstybinį darbą 
ir kartu veikė kaipo lenki] 
šnipas. Iš kitos^ pusės kuni
gas Dobužis, kad apgynus

— --------------------------- ---------------------------------------- -------------------

Skaitytoją Pastabos.
Seniau Lietuvos ubagai 

traukdavo į „šventas” vie
tas, kaip tai į šidlavą, Čens
takavą, Vilnių ir kitur. Da
bar gi visokios rūšies uba
gai iš Lietuvos važiuoja į 
Ameriką "almužnos” pra
šyti.

Yčas vėl buvo važiavęs Į 
Ameriką, bet iš Londono 
grįžo atgal į Lietuvą. Gal 
caro medali užmiršo pasi
imti?

Pranašaujama, kad kris iki 
2,000 už Anglijos svarą 
sterlingų; bet jau dar 1,500; 
kol mūsiškiai prisirengs, 
tai bus ir 2,000...”

Iš Paryžiaus rašo man p- 
lė Yvoune Pouvreau,. kuri 
atlieka kokį tai specialį dar
bą pačiam francuzų prem
jerui Poincar’e.

Laiškas jj-lės Pouvreau 
susideda iš 36 lapų. Barasi 
ji ant manęs už mano 
straipsnius, tilpusius per
nai ”New York Ameri- 
can’e”. Ji bando mane įti
kinti, kad mano straipsniai 
nieko Lietuvai gero neatne- 
šę, tiktai įpykinę francuzų 
valdžią. Sako, netiktai fran- 
cai mane keikia, bet ir len
kai vardo „Pilėnas” niekad 
neužmiršią.

Toliau ji rašo man, kad 
Paryžiuje nesenai įvykusio
je f rančų ir lenkų konferen
cijoj buvę nutarta prijung
ti prie Lenkijos sekamos 
Lietuvos dalis: Grodnas, 
Vilnius ir Klaipėda. Ta su
tartis busianti įvykinta Ge
nujos ekonominei konfe
rencijai pasibaigus.

Kuomet lenkai apšauks 
Grodną (Gardiną). Vilnių 
ir Klaipėdą Lenkijos dali
mis, tuo pačiu tarpu fran- 
cų armijos Vokietijoj už
imsiu visą Ruhr’o klonį, o 
_„L.j kraštą paskelbsią 
laisvu.
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Nepaisant, kad p-lė Pouv- 
ireau ant manęs labai užsi- 
■ rūstinus už papildytą 
! straipsniais „išdavystę”. 
! visgi duodat man vilties, kad 
atsilankius Paryžiuje man 
viskas butų atleista, ir kad 
abelnai imant, reikalas da 
pataisomas.

Kaip ten nebūtų — ar ne 
laikas butų prieš francų- 
lenkų pasikėsinimą ant Lie
tuvos pakelti viešą protes
tą? Atidėlioti nėra ko.

Kazys Pilėnas.
New York Citv, 

Balandžio 19 a., 1922.

šiandien sulaukiau iš 
Londono ir Paryžiaus 
pluoštą žinių.

Vienas mano draugas ra
šo tarp kitko sekamų pa
stabų :

„Pas mus tik politikams 
. Važinėja po šiltas 

vietas, skaniai valgo ir gar
džiai geria.

„Amerikonai nesiuntė Ge- 
nujon savo delegatų, gal 
kad prohibicijos nesulaužy
tų. Bet visgi kas nors turės 
išeiti iš Genujos: ar pradžia 
laikos, ar pradžia naujo ka
ro. Pagyvensime, pamaty
sime...

„Aš nežinau kas man da
rosi, gal jau iš proto išėjau. 
Viskas pas mane augštyn 
kojom verčiasi. Pirma 
džiaugiausi, kad pinigų ne
turėjau. nes gal bučiau ne
iškentęs'paspekuliuoti rub
liais ar markėmis. O dabar 
džiaugiuosi, kad nesu Lie
tuvon sugrįžęs. Beskaitant 
Lietuvos laikraščius taip 
skaudu ir sunku daros, kad 
negaliu apsakyti. O kaip d a 
skaudžiaus butų ir visa te
nai regėti ir girdėti savo 
ausimis!

"Nekantriai laukiu naujų 
rinkimų Seiman. Gal aiš
kinus apsireikš Lietuvos 
veidas. Dabar jis man labai 
grąsus ir negražus.

„Kaip įgys gražų, rimtą, Reino 
malonų veidą, tada pamylė
jęs gryšiu namon...

„Pačiame Londone nieko 
ypatingo. Lietuviai visi dir
ba, o anglai tik gatves taiso. 
Lietuvon jau nieks nenori 
važiuoti. Kurie tik išvažia
vo, visi norėtų grįžti...
„Su Vilnium be abejo reiks 

atsisveikinti, bent kol nauji 
karai neiškils. Lietuvoje 
ruošiasi prie savųjų pinigų. 
Bet, man rodos, esant 
mums izoliuotais dar iš visų 
pusių, ar nebūtų geriau lai
kytis markių? Kad tai butų 
padaryta pora metų atgal, 
tai kas kita. Dabar vargu 
markė kris daug žemiaus.

!
i

Dabar tik paaiškėjo, kad 
kun. Purickis buvo geriau
sias Lenino draugas, nes 
Rusijos „gelbėjimui” jis 
siuntė iš Lietuvos vagonus 
visokių brangenybių. Na, o 
jeigu ten tapo susekta bis- 
kuti „kruk”, tai kunigui tas 
ir pritinka.

Pereitais metais iš Kali
fornijos išvežta Į Japoniją 
G milionai pėdų svder me
džio. Japonai sakosi pirkę ji 
pieštukų <penselių) dary
mui, bet amerikonas Arthur 
Brisbane tvirtina, kad iš to 
medžio japonai darysią or
laivius ir kada nors užpul
sią Ameriką.

Japonija yra tikras bau
bas Amerikos militaris- 
tams. Jeigu kartais Japoni
ja nupirktų iš Amerikos 
daugybę bananų, tai ameri
koniški džingai tuojaus 
pradėtų šaukti, kad japonai 
iš jų kulkas darys.

Vienas Chicagos ameri
konų dienraštis rašo, kad 
moteris ir merginos, kurios 
dirba valdiškus darbus, pa
daro valdžiai apie 6 milio- 
nus dolerių nuostolių i me
tus, nes darbo valandomis 
jos maliavoja savo veidus ir 
garbiniuoja plaukus.

Ar negeriau tad butų, 
;eigu Dėdė Šamas į jų vie
tas pasamdytų nigerkas, 
kurioms nereikia nei veidus 
maliavoti, nei plaukus gar
biniuoti?

Girdėjau, kad lietuvių ko
munistų laikraštis „Vilnis” 
rengiasi tapti dienraščiu.

Well. nieko stebėtino ne
būtų, jeigu prieš mirtį pa
sispardytų.

A. Darbukas.

K. Pilėno pranešimas apie 
išdavimą Felikso Miški
nio-Vyturio Lietuvos žval
gams išjudino „Laisvės” ir 
„Darbininkų Tiesos” vy
riausius redaktorius. Nors 
tų dviejų šlamštų redakto-

savo broli Kristuje, kun. riai ir pešasi tarp savęs už
politišką kromelį, bet apgy- 

perstatyti Klimašaus- nime išdaviko Račkio abie
jų mintis vienokios. Apgin
dami išdaviką aiškiai paro-

Ar žinot, kad-
Apskaitoma, jog visų pa

saulio geležinkelių ilgis sie
kia arti 700,000 angliškų 
mylių.

Portugalijoj yra tik du 
miestu, turinčiu daugiau 
kaip 50,000 gyventojų, tai 
Lizbona ir Oporto.

Nuo 25 metų Norvegijoj 
jau nekepa nedėldieniais 
duonos.

Londono vardas paeina 
nuo dviejų keltiškų žodžių: 
’lyn”, kas reiškia ežerą, ir 
"dun”, kas reiškia tvirtovę.

Vienam šauniausių Lon
dono restoranų ant valgių 
sarašo dedamos varlės ir 
straigės (šliaužai).

Krakodiliai ir strusiai 
ryja žvyrą ir smulkius ak
menėlius, kad palengvinus 
maisto gromulojimą.

Žirafa yra vienatinis 
turkojis gyvūnas, kuris 
turi jokio balso.

ke- 
ne-

Jurininkai nešioja labai 
plačiais galais kelines dėlto, 
kad bredant i vandenį leng
va butų už kiškų galų nusi
tverti ir užtraukti jas 
aukštyn.

Smitas New Yorke papiovė laiku, kuomet kunigas Pu-L kad j;tiavvrtė buvo 
savo merginą, paskui nusi- rickis su KlimašauskieneįJ10’ ad . J vo
mazgojęs nuo rankų kraūją lankėsi Paryžiuje...” į bendras jų visų darbas. |- -, „ [bendras jų visų darbas.

Apie šitą baisų skandalą Kaziukas.

Iš visų prekių, Norvegija 
daugiausia parduoda i už
sieni žuvies. Norvegų silkės 
yra žinomos visam pasau
lyje.

Japonų vestuvėse svar
biausia ceremonija, tai su
deginimas jaunosios žaislų.

Grafitas, iš kurio yra da
romi paišeliai, yra impor
tuojamas iš Meksikos ir 
Ceylono.

Morokoje .Afrikoj), ku
rią valdo katalikiškoji Ispa
nija, nėra nei vieno laik
raščio.

Juodvarniai poruojasi vi
sam gyvenimui ir kas me
tai vartoja tą pati lizdą, jei 
niekas jo nesunaikina.

Sakoma, jog padaryti 
svarui šilko reikia 2,300 šil- 
kavabalių.

Anglijos armija per pa
saulinę karę iššaudė 37,000,- 
000 šovinių, kurie svėrė po 
18 svarų.

Motoriniai trakai prade
da varyti iš biznio geležin
kelius, ypač trumpąsias lini
jas. Amerikoj geležinkeliai 
jau nebeapsimoka, o Angli
joj geležinkelių kompanijos 
pačios pradeda trakus var
toti.

Turistai (keliauninkai) 
1921 metais praleido Colo- 
radoje $35,000,000.

Apskritai imant, žvejų 
laivas į vieną sezoną pa
gauna apie 300 bangžuvių.

Norvegija turi 2,650,000 
gyventojų. ' . .

/
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Km ntoko neveikia 
Te niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas skaitė ir rdfo 

Tas duonos nepras*

EASTON, PA.
Komunistai užsigina savo 

vardo.
"Keleivio” 13-tam nume

ryje šermukšnis bara Vel
niuką, kam, girdi, jis įžei
džia A.LD.L.D. 13 kuopą, 
vadindamas jos mitingą ko
munistų susirinkimu.

Kad Eastono A.L.D.L.D. 
13 kuopa yra komunistų 
kontroliuojama, tai gerai 
žino ir pats šermukšnis, liet 
tyčia slepia. Mano gi prie
dermė yra rašyti tiesą, kad 
"Keleivio” skaitytojai žino
tų, kaip ištikrujų dalykai 
stovi.

Vasario 5 dieną komu
nistai susipešė dėl tų 5 do
lerių, kurie buvo likę nuo 
A.L.D.L.D. kumpos vakarė
lio. Vieni užsispyrė, kad 
tuos pinigus paskirti į L.D. 
P.F., o kiti rėkė, kad juos 
atiduoti naujai suorgani
zuotam L.M.P.S. pildomojo 
komiteto fondui. Ir kada 
vienas buvęs socialistas pra
dėjo besipešančius kritikuo
ti, tai tūlas B. atsistojęs 
paskui pradėjo jam išrodi
nėti, kad tu, girdi, ne musų 
draugas; tikri A.L.D.L.D. 
13-tos kuopos nariai ir 
draugai yra tik komunistai. 
Kitas vėl komunistėlis atsi
stojęs pasakė: "Jei tu žino
tum, kad tie, kurie leis 'Dar
bininkų Tiesą’, papiovė Fe
liksą Miškinį (Vyturį), tai 
tu už juos neagituotum.” 
Taigi susipešę savo tarpe 
komunistai pradėjo viską 
išdavinėti. . ,

Kad Amerikos Lietuvių 
Komunistų Sąjunga išdavė 
Feliksą Miškinį (Vyturį) 
sužiniai, tai liudija kad ir 
šie faktai. "Laisvės" Nr. 
15^, 1921 metų, tilpo F. Miš
kinio laiškas rašytas iš Lie
tuvos, kuriame buvo pasa
kyta: "Lietuvoje dabar ka
rės stovis. Visi laiškai iš 
Amerikos yra cenzūruoja
mi. Žemės nemanau pirkti, 
nes didesnį gabalą nusipir
kus, reiktų ir vergai užlai- 
kyt, o man sanžinė neleidžia 
to daryti. Manau greitai 
grįžti Amerikon." Ir visgi 
po šitokio laiško Amerikos 
komunistai nusiuntė jam 
registruotam laiške savo 
paliudymą. Lietuvos valdžia 
tą laišką atplėšė ir rado ofi
ciali komunistų partijos pa
liudymą, kad Feliksas Miš
kinis yra komunistas; tuo 
jialiud^miu pasiremdama, ji 
areštavo tą žmogų ir kalėji
me nužudė.

Tą dokumentą Lietuvių 
Komunistų Sąjungos vardu 
siuntė Feliksui Miškiniui 
Pranas Bačkis, kuris yra 
taip pat žymus A.L.D.L.D. 
veikėjas. Taigi, jei A.L.D.L. 
D. 13 kuopa nėra komunistų 
kontroliuojama, tai kodėl ji 
nepasistengia prašalinti jį 
iš savo tarpo? Ir jei ji nėra 
komunistų organizacija, tai 
kodėl tokie komunistai, kaip 
Bačkis, jai darbuojasi? (Už 
įvardijimą šito žmogaus »š 
visuomet imu atsakomybę 
ant savęs. — B. S.).

Pereitais metais, kuomet 
buvo renkami delegatai į 6- 
to rajono konferenciją, tai 
A.L.D.LD. 13-tos kuopos 
narys L. Tilvikas pasakė, 
kad turi būt išrinkti geri 
komunistai, nes konferenci
joj busią ir slaptų tarimų.

Ai* visi šitie faktai nepa
rodė, kad A.L.D.L.D. 13 
kuopa, kaip lygiai ir visa 
A.L.D.L.D., yra niekas dau
giau, kaip tik antras vardas 
komunistams? Ar neaišku, 
kad visa šita organizacija iš 
komunistu susideda ir jų 
vienų kontroliuojama?

Jei turėčiau daugiau lai
ko, galėčiau parašyti visą 
pastarųjų dviejų metų k(N 
munistų istoriją. Dabar tik 
trumpai pasakysiu, kad vi
sa Eastono komunistų ”dar-

buotė” susideda iš šių daly- VVORCESTER, MASS. 
ku: kaziriuot iš pinigų, va- WoTOesterio karštakojiai 
ryt! munsainą, landant, pa- teisybė, nemyli.

Worcesterio karštakošiai 
stačiai siunta ant "Kelei
vio" korespondento, kam jis 
apie juos teisybę sako. Gir
dėjau, buk Apšvietos Ben
drovės susirinkime išrinko 
net komisiją prašyt "Kelei
vį”, kad išduotų korespon
dento vardą,kad paskui jam 
užgynus sandarbininkaut 
tam "išdavikų laikraščiui". 
Jiems baisiai nepatinka, 
kad korespondentas kartą 

t užgavo žioplo Motiejo-Jau- 
čio vardą, o antrą kartą pa
sakė, jog "Bendt ovė bijo, 
kad naujas komitetas nenu- 
špicuotų vasarinį biznį, 
kaip tas atsitiko pereitais 
metais."

Na, o ar tas netiesa? Ar 
nebuvo skundų ii- trečiųjų 
teismo už vagystes? Pažiū
rėkite tik į savo protokolus, 
nors jums to nereikia, nes 
gerai ir taip žinote. Ar ko
mitetas turėjo kokią nors 
kontrolę ant biznio? Ar ne 
sekretorius vienas viską 
tvarkė, o vėliau jokių at
skaitų negalima buvo su
gaudyt ir prisiėjo net paša
linį žmogų-ekspertą samdyt - - -- - -- ;

tamsiais ir keikti "Keleivį”.
Visa tai yra tiesa ir ko

munistai negali nieko už- 
ginčyt. Jei katras jų priro
dytų, kad P. Bačkis, pasiva
dinęs Draugu Dagiu, ne- 
siuntė/ F. Miškiniui komu
nistų partijos vardu aukš
čiau minėto liudymo, tai aš 
apsiimu išmokėti tam $500.

Berželis Svyruonėlis.

me-

MONTELLO, MASS.
Progresyviai lietuviai, 

budėkime!
Pastaraisiais keliais

tais progresyvis vietos lie
tuvių judėjimas kaip ir nu
stojo gyvavęs. Atvažiavu
siam iš kitur rodosi kad vis
kas gerai. Bet gyvenančiam 
či'cnai nuo senai ii“ žinan
čiam gražius sutartino pra
eities veikimo laikus, prisi
eina pasakyti, kad musų ko
lonija ne pirmyn, bet atgal 
žengia. Kuomet gyvavo L. 
S.S. 17 kuopa, ji visu pro
gresyviu veikimu vadovavo. 
Tuomet nestoka buvo ini
ciatyvos ir pasišventusio 
veikimo.

Sugriovę L.S.S. kuopą ko- ]<nygų ir bilų sužiūrėjimui. 
mumstai paėmė vadovavi- Us ekspertas rado?

.. 0 metinį ra
portą Bendrovės nariai iš- 

"* Ogi kad viskas 
"O.K." Kad biznis nešė su

Į

ilas ir tai dar už darbą? Ko- 
I dėl apie tas bilas nieko ne- 
jbuvo pasakyta komisijų ra- 
! portuose, nei komiteto at
skaitose per-metinį susirin
kimą?

Štai dar vienas misteriš
kas klausimas? pas ką ran
dasi užmokestis už atsibu
vusį pereitą vasarą "se- 
kretną” suvažiavimą prie 
uždarytų langų, kuris tęsė
si visą savaitę? Juk visa 
Bendrovė apie tai nieko ne
žino, vien tik komitetas.

Tai kas-gi dabar tame 
kaltas? Gal "Keleivio” ko
respondentas?

Ar jums šito neužtenka? 
Ar dar aiškesnio špicavimo 
reikia ?

Aš jums pasakysiu, kad 
"Keleivio” korespondentas 
arba kaip jus vadinate, "iš
davikų korespondentas”,ku
ris viską teisingai ”išdavi- 
nėia”, jūsų visai nesibaido, 
nes jis turi gerą ginklą — 
špygą kišeniuje, kurią bile 
valandą jums gali parodyt. 
Ir jeigu jus neužsiganėdin-

LAU RENCE, MASS.’ 
Liaudies Choro koncertas.

16 d. balandžio Liaudies 
Choras buvo parengęs kon
certą, kuriame pirmu kartu 
La vrence’uj dainavo J. Bu
tėnas. Programas buvo tur
tingas h* įvairus. J. Butė
nas savo talentingu balsu 
žavėjo publiką ir netingėjo 
dainuot, nes kiek sykių pu
blika jį iššaukė, tiek sykių ...  . ....................
jis dainavo Jo dainomis pu- juo rusiškiau, juo žiopliau, 
blika buvo labai patenkinta. tuo darbininkiškiau. 
Seseris Pauliukoniutės su- į 
turtingai padainavo keletą' 
dainelių. Taipgi buvo kvar- -
tetų, duetų, ir nors kai-ku- 
rie silpnokai išėjo, bet ab-

munistų kuopą ir sulipdė 
šiokį-tokį chorą, Kurį ap
krikštijo Liaudies Choru. 
Krikšto tėvais buvo A.L.D. 
L.D. ir L.M.P.S. kuopos, o 
rLaisvė” buvo dvasišku va
dovu. Liaudies Choras turė
jo daug vargo, kol išmoko 
garbinti Rusiją netik lietu
viškai, bet ir rusiškai. O ku
rie choro nariai buvo drą
sesni, tie pradėjo dėvėt ir 
raudonas rubaškas. Mat.

Iškilus savitarpinei ko- 
i "revoliucijai", 

skaudų smūgi gavo ir Liau
dies Choras. "Revoliuciją” 

"požeminiai" arba

SHALLAMAR, Ml).
šis-tas.

Kadangi lietuvių šiame 
miestelyje mažai gyvena, 
tai ir korespondencijų iš 
šios kolonijos lietuvių laik
raščiuose nesimato.

Čia yra dvi angliakasv- 
klos, kurios priklauso Wolf 
)en Coal Co. Kaip visur, 

taip ir čia nuo 1 dienos ba- 
andžio angliakasiai sustrei
kavo. Kompanija paskelbė, 
<ad reikalauja darbininkų, 
odei, draugai, neapsigau- 
rit ir nevažiuokit i čia dar
bo jieškoti, nes čia tęsiasi 
streikas.

Tarpe lietuvių sutikimo 
:ėra. Jie tankiai vieni kitus 
skundžia superitendentui. 
fpač šitokiais skundais pa- 
ižvmi vienas lietuvis, atva
davęs iš West Virgin 
Cas pas jį munšaino nege- 
ia. tą jisai skundžia. Vieną 
aikiną jis norėjo skaudžiai 
casti, bet nepavyko. Jis dar 
ebutų taip blogas žmogus, 
:aip jo moteris, kuriai jis 
iuoda didelę valią. Jeigu jie 
r toliau taip darys, tai jų 
•ardus paskelbsiu laikraš

čiuose. Mainerys.

leistina. Dainavo pats Liau- , . ,.a kaip Laisve juos vadina 
' įbimbiniai, todėl ir Liaudies 

{Choras liko bimbinių pusė; 
"Laisvei" atsuko užpaka- 
"Laisvė” tuomi labai įsi

žeidė ir 15 dienos kovo lai 
uoj pareiškė, kad "Liaudies 

i Choras susideda iš asilų ir 
pražilusių moterų.” Mat 

j "Laisvė" ligšiol nežinojo 
kuomi ji vadovauja: šešioli
kinėmis ar pražilusiomis 
moterimis, asilais ar žmo
nėmis.

Tai tokia Liaudies Chore 
istorija. Kadangi jis eina su 
"požeminiais”, tai ''požemi
niai” tegul jį ir remia. Gi 
progresyvė lietuvių visuo
menė, kuri myli viešą ir 
naudingą veikimą, jo nerė
mė ir nerems.

Choristas.

'dies Choras ir rusų vyrų 
choras. i

Liaudies Choras dėjo vi- i jr 
sas pastangas, kad koneer- jp 
to programą padarius kuo- i ’* 
Įvairiausiu, bet publikos at
silankė mažai ir choras var
giai padengs išlaidas^ Rei
kia pasakyti, kad netik ant 
šio koncerto, bet ir ant kitų

xi ivi^Li luto a-- i • i • •
šit jo teisingomis "išdavys- Liaudies Choro parengimų 
temis"‘trumpoj juokų for- musų. publika lankosi labai j 
moj, tai jis visus jūsų dar- peskaitlmgai. Kame pi le- j 
bus skelbs plačiai ir aiškiai, zas“S. , |
pasitikėdamas savimi, kad Kad atsakius į šį klausi- j 
ta mokės atlikti. reikia nors trumpaiitą mokės atlikti. , - . -

Čia nėra' šmeižtai, kokius perbėgt Liaudies Choro
mo vadeles i savo rankas. Ir 
viskas kitaip atsimainė: 
vieton solidarumo ir sutar- 
tino veikimo prasidėjo ne- 
apykanta ir šmeižtai. Kas viisųirn 50% ir kad grvno 
tik netiki i Trockį ir lėni- . ... g 5 . Koresponaelik netiKi i irocKĮ u u-eni peino nuo vasaros hko apie i,aM7ianti 
na, kaipo darbininkų isga- $1200.00. O apie komiteto ’ 
nvtojus, tuos reikia išdavi- Silas nei gu.gU?

T 
f

i jūsų žmonės atlieka ant sau istoriją. 
Į nepatinkamų ypatų per 
specialiai leidžiamus lape- ė j 
liūs, bet tikra ir sąžininga

: teisybė, kurios 
korespondentas nemato rei-

Keletas metų atgal, už- 
jus griovimo epidemijai, 

nesnaudė ir musų kairia- 
” Keleivio” sparniai. Jie tuojaus su- 

• • — t® rt i 1 •

kais apskelbti, apšmeižti, 
purvais apdrabstyti.

Apšmeižę ir išniekinę ki
tus komunistai jau 
tarpe pradėjo "vajavotis’ 
Kuomi ta komunistų savi
tarpinė ’.’vaina” užsibaigs, 
nežinia, bet iškalno galima 
spręsti, kad ji įneš darbinin
kų tarpan dar daugiau as
meninės neapykantos.

Šitokią komunistų dar
buotę reikia vadinti ne pro
gresu, bet regresu. Progre
syviai lietuviai darbininkai 
su šitokia komunistų dar
buote neturi nieko bendro.

Laikas jau butų progae- 
syvei Montellos lietuvių vi
suomenei stoti darban ir sy
kį ant visados padaryti galą 
komunistinės demoralizaci
jos darbui. Laikas jau pra
dėti jungti pakrikdytas pro- 
gresyves spėkas į krūvą ir 
kovoti netik su darbininkų 
išnaudotojais, bet su viso
kiais tamsybės apaštalais- 
misionieriais, kurie tranko
si po lietuvių kolonijas ir, 
kaip tie vorai, tiesia savo 
tinklus,' kad į juos pagavus 
kuodaugiausia nesusipratė
lių. Laikas jau atgaivinti L. 
S.S. 17 kuopą.

žemaičių Pilietis. 
_______ ✓

GARDNER, MASS.
Aušros Choro koncertas.
Aušros Choro velykinis 

koncertas Įvyko 18 d. balan
džio. Programą išpildė pa
tįs aušriečiai. Mišrus cho
ras, susidedąs iš 35 daini
ninkų, sudainavo apie pen
kias dainas. Solistės Ban- 
kauskiutė ir Hendrikiutė 
sudainavo po porą dainelių 
solę ir duetą. Merginų cho
ras, iš 19 dainininkių, su
dainavo tris dainas. Vaikų 
choras, apie iš 50 narių, su
dainavo penkias daineles. 
Viskas pavyko labai gerai. 
Žmonių atsilankė apie 400. 
Chorui liks keli desėtkai do
lerių pelno.

Aušros Choras yra gana 
didelis, susidedąs net iš 80 
narių, padalintas į tris sky
rius: mišrus, merginų ir 
vaikų. Visus tris skyrius 
veda L. Deltuva.

Korespondentas.

griovė L.S.S. kuopą, kuri 
buvo užėmus pirmą vietą

Jus ugnimi spiaudote vi- pLawrence’o draugijų dar
buose kampuose ant "Relei- buotėj. Sugriovė ir socialis- 
vio", taigi aš priversiu ju- tų chorą, kuris puikiai gy- 

tik buvo socialistų per dau
gelį metų pabudavota. Ant 

Neždancvietis. tų griuvėsių jie sutvėrė ko-

Tai kur-gi dabar tie pi- vio , as pnvtiau ju- tu «««% puimm s? ■
.. nigai to didelio biznio? mis jį skaityt net po kelis vayo. Jie naikino viską, kas 

- Kam-gi prašyt privatiškų kartus, kad aiškiau pama- 
sa'„ ypatų, kad paskolintų nors tytumete savo veidą.

$48.00 atmokėt užvilktas bi- -----t -
I

*

*
» 
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Nors daugely sykiu normaiis, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
peržiūrėjimo, bet tai laimingi nuo- 
tikitii, kurie nevfeada esti.

Kuomet vaikas nesveikuoja. arba 
neauga kaip reikia, motina neturė
tu vilkinti pasitarti su tinkamu 
gydytoju.

ir mergaites per gerą 
priežiūrą ir maistingą 
Eagle Erand Pieną.

Idant Lietuve Motina žinotų 
kaip vartoti Bordeno Pieną 

PIRMIAUSIA LEISKITE PRANEŠTI. KAD/MĘS.JESAMJE LIETUVIŲ 
KALBOJE ATSPAUSDINĘ PILNAS PENĖJIMO INSTRUKCIJAS^ KU
RIOS PASAKO KAIP PRIRENGTI BORDENO EAGLE PIENĄ KŪDI
KIAMS VISŲ AMŽIŲ. JEI NORI KOPIJOS ŠITŲ INSTRUKCIJŲ, TAI 
PASIŲSK ATVIRUTĘ THE BORDEN COMPANY. NEW YORK CITY, 
NEW YORK. IR MES SU DŽIAUGSMU TA MINTOMS PASIŲSIME JAS 
DYKAI.

augiisamas su tinkama priežiūra, 
ir tinkamai penimas arba krūti
mis. arba su Bordeno Eagle Pienu 
jei motinos pienas išseka, turėtu 
išaugti į sveiką ir normali vaikištj. 
Milijonai ir ir iii jonai, kūdikių išau
go i sveikas grakščius bernaičius 

motinos 
Bordeno

♦Iš kitos pusės, norma lis kūdikis.

Tavo
Bordeno Eagle Pieną — Įsižiū
rėk i paveikslą k eno ir neimk 

kitokio.
THE BORDEN COMPANY 

350 Madison Avė., New York.

krautuvnin kas parduoda

(Lithuanian)

t

KUPONAS
Pažymėk Kryželių katrą nori

Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga Knyga

Vardas

Adresas

BENLD, ILL.

bu-

EXETER, N. H.
Neteisingas užsipuolimas.
"Keleivio" No. 15 koks 

;en bevardis šv. Jono drau
gystės komitetas, vieton at- 
emti Ęxeteriečio kores

pondencijos neteisingumus, 
užsipuola ant mano ypatos 
r labai mane apmeluoja, 
sakydamas, kad mano liga 
.ęsėsi tik du mėnesiu.

Žinoma, kam neskauda, 
tas nedejuoy;. Aš ne du mė
nesiu sirgau, bet net devy
nis. Ir dabar nesu sveikas ir 
nebusiu iki mirties, nes ma
no rankos keturių pirštų 
kaulus mašina taip sutrynė, 
jog negalima sugydyt. Dak
tarą lankiau kas antra die
na per visą tą laiką ir pa
mokėjau net 175 dol. Dak
taro išduotas paliudymas 
parodo pradžią ir pabaigą 
mano ligos, kr kuomet aš, 
taip nukentėjęs, paprašiau, 
kad draugystė mane sušelp
tų, tai mano ypatiški prie
šai pradėjo statyt man vi
sokius užmetimus, sakyda
mi : "Kokis ligonis, kad 
vaikščioja” ir tam panašiai. 
Pagalios atlaikė kelis slap
tus susirinkimus ir girdžiu, 
kad.pervarė tarimą nei tru
pučio man pašelpos neduo
ti. Žinoma, aš, jausdamas 
nuskriaustu, padariau tą, 
ką ir kiekvienas mano vie
toj padarytų — visą reika
lą pavedžiau advokatui. Da
bar, anot komiteto, žiūrė- - 
sim kas bus.

Julius M.

Progresisčių teatras ir kiti 
dalykai.

2 d. balandžio musų pro
gresistės surengė teatrą. 
Buvo vaidinta veikalas 
"Praeities šešėliai". Šis vei
kalas yra įspūdingas ir ak
toriai sulošė jį labai gerai. 
Tai dar- pirmu kartu šioj 
kolonijoj taip gerai buvo 
perstatytas veikalas. Mat, 
aktoriai buvo tinkamai pri
rinkti prie rolių. Apart te
atro buvo ir kitokių pamar- 
ginimų. Ypač publikai labai 
patiko daina "Broliai, su
kruskim”.

Nežiūrint, kad tūlos pro
gresistės ėjo prieš savo kuo
pą ir atkalbinėjo publiką, 
kaid neitų į šį parengimą, 
bet publikos atsilankė ne- 
nemažai.

* t *

"Keleivio” No. 10 aš
vau rašęs apie tūlas musų 
progresistes. Ir nors toj ko
respondencijoj buvo rašyta 
tikra teisybė, bet žiuriu, 
"Keleivio" No. 14 tūla pro- 
gresistė, pasivadinusi Jau
nikio Merga, man išmetinė
ja ir pyksta, kam aš apie 
jas rašąs. Jeigu jums valia 
prastai elgtis, tai kodėl man 
nevalia apie jūsų darbelius 
parašyti į laikraštį?

Merga sako, kad čia ma
žai kas iš lietuvių šunis lai
ko. Suprantama, aš neisiu 
šunų skaityt, bet dar kartą 
pasakysiu, kad daugelis 
progresisčių į viešus paren
gimus savo šunis atsiveda. 
Apie vaikus irgi teisybę ra
šiau, nes čia visados vaikai 
šoka 
lių. 
kam 
tems 
Bet 
Jeigu _ _
(nesakau apie visas) nieko 
bendro su barberuku netu
rėtų, tai 2 valandą nakčia i 
barberne neitu, nes ten mo-:. . - T . -- \ ------ -
terims ne vieta. O gal norit, i Kaimo- Lietuvoj paliko mo- 
kad įvardyčiau, kurios pro-if.in^.» seseri ir dukterį. Ve- 
gresistės ten eina? Jei bus! 
reikalas, įvardysiu. Su bar-Į 
bėruku ir su tomis progre-j 
sistėmis aš jokių ypatišku-1 
mų neturiu, tik nurodau jų I 
ydas, kad taip daugiau ne- j 
darytų. I

Progresisčių Jaunikis. (Tąsa korespondencijų ant 5 pusi.)

ir maišosi tarp dide- 
Merga labai pyksta, 
aš tūloms progresis- 

prikaišioju barberuką. 
tai juk irgi ne melas, 

tūlos progresistės

ABERDEEN. WASH.
Mirė Adomas Sarapina

vičius.
31 d. kovo prie darbo 

Loggin kempėj tapo sunkiai 
sužeistas lietuvis Adomas 
Sarapinavičius. Nuvežtas į 
ligonbuti už penkių valan
dų jisai mirė. Nors velionis 
Sarapinavičius nepriklausė 
irie jokios draugystės ir 
teturėjo Amerikoj giminių, 
tet per pastangas draugo 
G. G. Stein tapo gana gra
žiai palaidotas. Laidotuvės 
buvo 2 d. balandžio'. Į ka
pus velioni lydėjo net 11 au
tomobilių.

Adomas Sarapinavičius 
paėjo iš Kauno rėdybos, Ža
rėnų valsčiaus, Giadikenų

llionio pinigai, kurių dar li
ko keli doleriai, ir drabu
žiai bus pasiųsti i Lietuvą 
jo giminėms.

Lai būna jam lengva ilsė
tis šios šalies žemelėj.

G. G. Stein.
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4 KELEIVIS

Kiek yra pasaulyj e tautų
ir žmonių.

Vienas "Keleivio” skai
tytojas klausia, kiek yra• 
ant musų žemės kamuolio, 
gyventojų, į kiek tautų jie' 
pasidalyję, kaip tos tautos 
vadinasi ir koks jų tikė
jimas.

Kiek yra ant žemės žmo- Išnyko: 
nių, tikrai negalima paša- i 
kyti, nes visų niekas da nė- 
ra skaitęs; tečiaus spren-i 
džiama, kad artimiausia 
skaitlinė bus 1,500,000,000, 
tai yra pusantro biliono, ir 
kad jie yra pasiskirstę maž
daug šiaip:

Europoj .... 
Azijoj .........
Afrikoj .......
Amerikoj ... 
Australijoj ..
Kiekviename tų kontinen

tų gyvena ris kitokios veis
lės žmonės, pavyzdžiui-

Europoj—balitveidžiai; 
Azijoj—geltonveidžiai; 
Afrikoj—juodveidžiai; 
Amerikoj—raudonvei

džiai ;
Australijoj—tamsiai ru

dos ir juodos spalvos 
malajai.

Žinoma, čia kalbama tik 
apie vietinius, taip sakant, 
prigimtus tų kraštų gyven
tojus, o ne apie atėjūnus. 
Dabar žmonės visur yra jau 
susimaišę. Pavyzdžiui, A- 
merikoje yra daugiau balt
veidžių atėjūnų, negu eia- 
buviii raudonveidžių indiję- 
nų. Tas vienok dalyko es
mės nepakeičia: pasaulyje 
vistiek yra tik penkios žmo-; 
niu rasės.

Kiekviena tų rasių (veis
lių) dalijasi į tautas. Tautų 
turime dviejų rūšių: istori- I 
nių ir neistorinių. Istorinės Į 
tautos yra tos, kurios turi j

Lenkai, 
Venedai, 
Čekai, 
Kroatai, 
Juodkalniečiai, 
Bulgarai ir 
Serbai.

Prusai,
Jadzvingai.
Reikia pasakyt, kad 

garai yra skaitomi prie ši
tos šakos tik dėlto, kad jie 
priėmė slavų kalbą. Antro
pologijos žvilgsniu jie pri
guli prie mongoliškų tautų. 
Volgos paupiuose yra užsi-302,000,000

830,000,000 likusiu senovės bulgarų, ku-į
200,000.000 ‘ ‘ ........................... ..  “
164,000,000

4,000,000

. rie iki šiai dienai išlaikė ti-j 
, krą mongolų tipą 'ir kalbą.
Germanų šaka:

Šitai šakai priklauso vi-* 
sos angliškai ir vokiškai 1 

įkalbančios tautos, būtent: į 
Anglai, 
Olandai, 
Flemai, 
Vokiečiai, 
Bavarai ir 

j šveicarai.
O šitie šios grupės nariai 

j jau išnykę:
Heruliai, 
Mezogotai, 
Lombardai, 
Vandalai, 
Ostrogotai, 
Vizigotai, 
Gepidai, 
Ingavai, 
Alemanai, 
Hermionai, 
Suevai, 
Istavonai, 
Frankai. 
Burgundai, 
Saksai, 
Frizai ir 
Kimbrai.

savo kultūrą, miestus, jstai- Graiko-Italą šaka: 
gas. vienu žodžiu, kunos tu- •
ri savo istoriją; tuo tarpu 
neistorinės visa to neturi; 
jos yra neorganizuotos ir 
gyvena laukiniu gyvenimu, 
todėl jos tankiausia ir tau
tomis nėra vadinamos, 
l»et padermėmis, giminė
mis ii- tt.

Toliaus, tautu yra ir išny
kusių, kurios kitą syk gy
veno. turėjo augštą kultū
rą. dirbo ir kovojo, bet se
nai jau išnyko. Prie tokių 
tautų priklauso senovės ro
mėnai. fenikai, babilionai ir 
riša eilė kitų.

Paminėsime čia kiekvie
nos rasės tautas skyrium.

/

BALTVEIDŽIŲ TAUTOS. 
Keltų šaka:

Keltai buvo tokia giminė, 
iš kurios išsivystė dabarti
nės Didžiosios Britanijos 
tautos, būtent:

Bretai,
Komai (Cornish), 
Manxai, 
Airiai ir 
Škotai.
Patįs keltai jau išnykę.

Išnykę taipgi šitie jų ainiai: 
Keltiberai, 
Gaulai, 
Golotai, 
Gėlai, 
Ersai ir 
Britai.

Normanų šaka:
Iš Normanų išsivystė šios 

tautos:
Islandai 
Danai, 
Norvegai ir 
Švedai.

Išnvko iš jų šie:
Normanai ir
Jutai.

Slavų šaka:
Prie šios šakos priklauso: 
Lietuviai, 
Latviai,
Baltgudžiai, ' 
Rusai, 
Rusinai, 
Ukrainiečiai,

grupei priklauso 
tautos, kurios gyvena dau
giausia Europos pietuose. 
Jos yra:

Ilirai, 
Albanai, 
Valakai, 
Italai, 
Prancūzai, 
Ispanai,
Amerikos ispanai, 
Portugalai,
Brazilijos portugalai, 
Rumunai, 
Noreanai ir 
Graikai.
Išnykusios šios 

tautos buvo:
Trakai, 
Makedonai, 
Umbrėnai, 
Sabelėnai, 
Lotinai, 
Romėnai, 
Oskanai, 
Samnitai,

I Frygai,
1 Eolėnai.

Akeanai, 
Dorėnai, 
Spartėnai, 
Jonėnai, 
Atikėnai, 
Kapadokai, 
Lydai, 
Pizidėnai, 
Likėnai (Licians), 
Misėnai, 
Bitinėnai (Bithynians), 
Kilikai ir
Karėnįs (Carians).

Medo-Persų šaka:
Tautos, kurios priklauso 

prie šitos šakos, gyvena 
daugiausia ant Kaukazo ir 
Jo apielinkėse. štai jos:

Armėnai, 
Gruzinai, 
Beluchai, 
Afganai, 
Ilijatai, 
Lekai, 
Osetinai, 
Persai, 
Tajakai, 
Chalkai ir

I

dyt už avių vogimą, bet tie 
jokiu budu negalėjo supras
ti, už ką juos šaudo: juk 
avis turi prigulėt visiems. 
Ir baltveidžių persekiojami, 
Australijos laukiniai pra
dėjo greitai nykti Nors vi
si jie yra vienos kilmės, bet 
gyvendami atskiromis kuo
pomis ir ant atskirų salų 
laikui bėgant taip vieni nuo 
kitų atsitolino, kad šiandien 
viena giminė kitai jau ir 
nepanaši Svarbesnės jų gi
minės yra šios:

Mambri giminė, 
Utanate giminė, 
Papuasai,
Alfural 
Moarai, 
Javai (ant Javos), 
Zondai, 
Atčinai, 
Lamapanai, 
Batakai, 
Dajakai, 
Duzundajakai, 
Bugisai, 
Makasarai,
Tagaliai, 
Bisajai, 
Orang-Semangai, 
H ovai ir 
Sakalavai.

I

I

PIRMOJI GEGUŽES.
Ei, žmonės, į darbo svaiginančią puotą! 
Mus lydi gegužės svajonė žieduota. 
Gegužės troškimas baltutis, kvapus 
jau laimina žuvusių brolių kapus.

J koją, kaip vienas!
Širdingas naujienas

į giedriąją dieną išneškim visi: 
kai saulė vilioja, mirtis nebaisi.

Ugrai,4;
Estai,
Finai, •
Vengrai (Madžiarai) ir 
Permijonįs.

Tikrųjų Mongolų šaka:
Šitai grupei priklauso šios 

tautos:
Mandžurai,
Korėjiečiai,
Lamutai.
Buriatai,
Kazokai, 
Kalmukai,
Totoriai.
Kirkyzai ir
Turkai.

Išnyko šios šakos:
Rytų mongolai,

Vakarų mongolai. 
Uigur-turkomanai ir 
Dra vidai.

Guranai.
Išnykę: 

Medai ir 
Senovės Persai.

Indų šaka:
Tautos, kurios

prie šitos šakos, išsivystė iš 
senovės ari jonų. Jos gyve- 

!na daugiausia Indijoj ir ap- 
. , įlinkinėse salose. Tai yra In- 

' dai, Maratai, Bengalai,
Pundžiabai.
Semitų šaka:
4 Prie šitos šakos priguli 
visos žydiškos ir arabiškos 
tautos, būtent:

Kurdai,
I Sirijonai, 

Vokietijos žydai, 
Ispanijos žydai, 
Rusijos žydai, 
Bedu jinai. 
Arabai, 
Sabeanai, 
Abisinai, 
Semito-Galai, 
Himjaritai ir 
Danakilai. 
Išnykusios šitos 

tautos buvo:
Aramai, 
Asyrai, 
Chaldai, 
Babilioniečiai, 
Kanaaniečiai, 
Fenikai, 
Tironai, 
Kartagėnai, 
Sidonėnai, 
Joktanai ir 
Kušitai.

Chamitų šaka:
Tautos priklausančios .

tai šakai yra daugiausia ne-'nai stori patįs vieni ir iš 
civilizuotos ir visos yra pa-'jokios kitos žmonių veislės 
vergtos stipresnių; tik vieni Į jų-kilmės išvesti negalima, 
egiptėnai buvo senovėj ga- Jų odos spalva ne vienoda; 
na augštos civilizacijos. Vi- yra labai tamsiai rausvų, 
sos šitos šakos tautos gy- beveik juodų. ir yra gana 
vena šiaurės Afrikoj ir apie.'- 
Viduržemės Jūres. Jos vadi- ■ 
naši:

Egiptėnal 
Koptai, 
Tunisiečiai, 
Maurai, 
Algerai,

, Berberai, 
Tuaregai, 
Imošagai ir 
Tripolitėnai.

priguli

sako;

j I į
I

RAUDONVEIDŽIŲ 
GIMINĖS.

Raudonveidžiai yra Ame
rikos indijonai. Nors jie gy
vena atskiromis grupėmis 
ir kalba įvairiomis kalbo-1 
mis, tečiaus mes jų nevadi
name tautomis, nes tai ne
civilizuoti žmonės.

| Indijonais jie likos joava
dinti dėlto, kad Kolumbus 

j pasiekęs pirmu kartu Ame- 
rikos sausžemi manė išlipęs 

" Indijoj. Nuo to laiko, kaip
i baltveidžiai pradėjo važiuo
ji Amerikon, indijonų beli
ko jau tik ketvirta dalis to. 
ką “ buvo atradus Kolumbui 
Ameriką. Suvienytų Valsti
jų gyventojų surašąs 1890 
metais rodė, kad indijonų 
tais metais čia buvo 249,- 

(273; Kanadoj jų esą apie 
j pusė tiek, ir apie 15.000 
jAlaskoj. Manoma, kad šiau
rės ir pietų Amerikos indi- 
Įjonų nėra daugiau kaip 12,- 

ši- ,000,000. Kaipo rasė, indi j o- ““ _X-- ---- X--------- ... lg

B
I

grupės

GELTONVEIDžIŲ 
TAUTOS.

Tikras geltonveidžiams 
navadinimas yra mongolai. 
Tikrieji mongolai yra nedi
delio ūgio, plačiais veidais, 
atsikišusiais skruostais ir 
mažutėmis, kreivomis aki
mis. Mongolų rasė yra 
skaitlingiausia; ji turi ap
gyvenus beveik visą Aziją 
ir daug šitos kilmės žmonių 
/ra Europon atsibasčiusių, 
pavyzdžiui Vengrai, Finai, 
Estai ir tt.

Peržiūrėsime čia jas visas.
Rytu Mongolų šaka:

Prie šitos šakos priklauso 
dvi didžiosios tautos, 
tent:

Japonai ir 
Kynai.

Šiaurės Mongolų šaka:
Išskyrus Vengrus ir 

tus, kurie taip pat yra išsi
vystę iš mongolų, visos kl
os šitai šakai priklausan

čios tautos gyvena daugiau
sia Sibiro tyruose, ir iki Ru
sijos revoliucijos beveik vi
sos buvo po caro valdžia. 
Jos vadinosi:

Čeremyšai, 
Čuvašai, 
Votiakai, 
Zirionvs, 
įtapai arba Laplandai, 
Samojėdai,
Ostiakai, 
Jukagyrai, 
Ainai,
Namalosai, 
Tunguzai, 
Jurakai,

bu-

Es-

Kas gardžią kvaputę, kas šaką alyvos, 
bet neškim į šventę, kad būt nevėlyvos 
kiekvieno ugningos širdis ir žiūra: 
mums baltos gegužės prasmė ne siaura.

Į gatvę, kaip vienas!
Laukimų naujienas 

išgirsime vargdienių šventėj visi: 
Kai saulė krūtinėj, mirtis nebaisi.

Kas metai pirmoji gegužės mums kvepia, 
o mes ligi šiol, it vergai, da apšepę: 
todėl, kad nušvistų lartgai ateities, 
lai saulėn kiekvienas šakelę išties.

Į šventę, kaip vienas! 
Audringas naujienas 

pajusim tarpusavio šventėj visi! 
Kai renkas draugai, ateitis nebaisi.

I

šviesių; plaukai visų juodi, 
stori ir tiesus. Tikėjimas in
dijonų grynai stabmeldiš
kas: jie garbina daugiausia 
gyvūnus: vanagą, gyvates 
ir tt. Jų kalbos, kurių šiau
rės Amerikoj yra 430, o pie
tų xAmerikoj 330, yra visai 
originaiės ir su kitų kraštų 
kalbomis nieko bendra ne
turi. Svarbesnės indijonų 
giminės yra šios:

Algonkinai, 
Apalakėnai, 
.Atabaskanai,
Aurakanai, 
Aztekai, 
Karibai, 
Eskimosai, 
Fuegianai,
Irokėsai, 
Maja-Kvišai, 
Patagonal 
Paunijai, 
Peruvai.
Pueblai, 
šošonai,.
Susai (Sioux), 
Tlinkitai ir
Tupi-G varanti.

MALAJŲ GIMINĖS.
Malajų kilmės žmonės ap

gyvena Australiją ir dauge
li salų didžiajam vandeny
ne. Yra tai tamsiai rudos, 
kartais net juodos spalvos 
sutvėrimai ir didžiumoje te
bėra da laukiniai, kaniba
lai ir labai mėgsta žmogie
ną. Pas Australijos lauki
nius tebėra užsilikęs da 
primityvis komunizmas ir 
jie nežino, kas yra privati
nė nuosavybė. Paukščiai, i 
žvėris, žuvįs, riešutai ant 
medžių ir kitokie dalykai, 
tai vis gamtos dovana, ir 
kas tik nori tas gali ja nau
dotis. Todėl kada anglų ko
lonistai apgyveno AustralL 
ją ir pradėjo auginti tenai 
gyvulius, australiečiai pra-i 
dėjo gaudyt jų avis, taip' 
kaip pirma gaudydavo gi
riose kanguru ir kitokius 
laukinius gyvūnus. Anglai 
pradėjo australiečius šau-

JUODVEIDŽIAI, ARBA 
AFRIKOS TAUTOS.

Nors Afrikoje yra daug 
baltveidžių, kaip antai egip- 
tėnai, tripolitinai ir kiti 
bet tai ris atėjūnai, atsibas
tę daugiausia iš Azijos cha- 
mitai. Tikrieji gi Afrikos 
gyventojai yra negrai arba 
juodveidžiai. Nors juodvei- 
džių yra ir Australijoj, bet 
tai jau visai kitos kilmės 
žmonės ir su Afrikos ne
grais jie neturi nieko ben
dra. Kaipo rasė, Afrikos 
iuodveidžiai stori vieni pa
tįs (Amerikoje gyvenantis 
juodveidžiai yra afrikiečių 
veislės; jie čia buvo atga
benti iš Afrikos kaipo 
vergai.)

Kaip kitos žmonitj rasės, 
lain f r Afrikos gyventojai 
dalijasi į daugelį giminių, 
kurių tautomis da negali
na pavadinti, nes tai vis 

’aukiniai ir neorganizuoti 
žmonės. Žemiausia iš jų sto
vi bušmenai ir hotentotai. 
Bušmenai 
drapanų, 
nuogi ir 
papročių; 
moterims 
•r krūtis jie taip ištampo, 
kad jie paskui kabo kaip ko
kie krepšiai; hotentotės ne-j 
siojasi savo vaikus ant nu
garos prisirišusios. ir kadai 
reikia juos maitinti, jos 
versime ta savo kruti per 
netį ir kūdikis gali žįsti — 
taip jos yra ištąsytos! Mer
ginoms gi jie lyties organus 
nusiuva ir tik prieš ištekė- 

I urną paliuosuoja. Hotento- 
rai augina naminius gyvu- 
’ius, bet bušmenai gyvena 
da medžiokle ir daugiau 
lieko neturi.

Paduosime čia visas žy
mesnes jpodveidžių gimi
nes. Ve jų vardai:

Hotentotai, 
Bušmenai, 
Kafral 
Obai, 
Lovalai, 
Amakašai, 
Bašinai, 
Šilukai, 
Zulai, 
BeČuanai,
Hausai, į
Fulbai,
Feliatai, 
Natabėnai, 
Kamerunai, 
Damarai, 
Dinkai, 
Nuerai, 
Niam-Niam giminė, 
Bari giminė, 
Šuli giminė, 
Madi giminė, 
Mombutų giminė ir tt 
Religijos aiškios juodvei

džiai neturi. Visas jų tikėji-Į 
mas susideda iš baimės pik
tųjų dvasių. 1

nenešioja jokių 
vaikščioja visai 
turi labai keistų 
pavyzdžiui, savo 
lytiškus organus

*

Tai nagi į darbo svaiginančią puotą, 
kur lydi gegužės svajonė žieduota! 

Be girto paikumo, be vergo klyksmų 
lai šventėn susirenka daug, daug linksmų!

Žieduoti, kaip vienas, 
už audras-naujienas, 

mes žengsime pirmąjį žingsnį visi! 
Kai saulė širdyj, ateitis nebaisi.

Adomas Lastas.
(”S-d.”)

DU TŪKSTANČIU METŲ.
1.

Po pabaigai amžiaus Į dangų mus kviečiai, 
Gyvus jus kišat i peklos nasrus,

Greit dvidešimts amžių kaip žmogų jus "šviečiat 
Vargstantiems liepiate kęsti vargus...

•e

Kol spėkos ne’pleidžia, iš peklos mes bėgkim, 
Steigkim rojų dėl gyvo žmogaus!

Kol gyvi, mokykimės, patįs krutėkim, 
Stokim j kovą dėl būvio doraus.

2.
Jau baigias du tūkstančiai metų kaip plepat: 

”Ponai, karaliai dievų išrinkti”,
Žmogeli kaip avi su ponais jus ke’rpat, 

Jūsų kišeniai aukso prikimšti.
£ $ $

Šalin su skriaudėjais ir jų užtarėjais — 
Darbas tebūna visų mus dalis!

Lygybė ir laisvė bus musų vedėjais — 
Kam mums mylėti mus rojaus vagis?

3.
Iš vargdienių turto bažnyčias pastato — 

Klaupkis prieš kunigą, melsk atlaidų,
Nors tūkstančiai alksta ir miršta iš bado — 

Turtai jų gale, garbė be saikų!

Žmogeli, blaivykis ir širdį valykis, 
Širdys — tai musų bažnyčia šventa!

Teisingai gyvenkie, su darbu dabinkis, 
Laisvė minties jau tebus apskelbta...

4.
Jus žudėt, kankinot, o liepiat mylėti, 

Eiti su jumis, su ponais drauge.
Skriaudas, neteisybę, melus užtylėti, — 

Jus kai puotavot, mes alkom lauke.
❖ * $

Per amžius mes kentėm, o jus viešpatavot, 
Turtuose ilgai smagu jums miegot, 

Užmiršę jus Kristų ramiai sau puotavot — 
Laisvės ir laimės mums laikas jieškot.

Petras Keleivis.

JIEŠKOKI TIK DRAUGO.
Ne kūniškos meilės ir jos geidulių, 
Ne veido skaistumo, ne bučkių meilių, — 
Bet draugo jieškoki, vienintelio draugo. 
Kursai tavo sielą suprasti galėtų 
Ir ją pamylėtų ir gerbti mokėtų, 
Ir sektų, kaip jinai plėtojas ir auga.

Jieškoki tik draugo.
Jieškoki tik draugo, kursai su tavim 
Ir verkti ir džiaugtis galėtų drauge, 
Kurs tau savo širdį ir sielą atvertų 
Ir skausmu opiausiu, ir džiaugsmu noriai 
Sutiktų dalytis, netartų gudriai:

”E, jam to žinoti neverta.” 
Taip, draugo jieškoki ir troški labai 
Jo meilės, bet fneilės, kuri amžinai 
Tau šviestų, kaip šviečia saulutė skaisčioji, 
Kuri tavo sielą žiedais išdabintų, 
Nelaimėj kvapu maloniausiu gaivintų, 
Žydėtų, kaip žydi lelija baltoji,

Žaliuotų, kaip rūta žalioji. 
Jieškoki tik meilės, ir meilės tokios, 
Kuri ne dėl žemės sutverta gamtos, 
Kuri ne ant kūno paremta geidimų; — 
Jieškoki tos meilės, to jausmo brangaus, 
Kursai mums įkvėptas augščiausio dangaus, 
Kursai pripažįsta tik dvasios troškimą.

Bijūnas.
(”Tr.”)
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KELEIVIS S

KORESPONDENCIJOS.
Igas, nes dalis viliugingais 
Įsitikinimais sufanatizuotų 
darbininkų griebėsi ardyti 
darbininkų organizacijas 
ir sėti miniose neapykantą. 
Akyvaizdoj šitų faktų, ne
paliko sveika ir musų L.D. 

______ :L.D. Didesnė pusė jos narių 
Klimatas čia labai geras, atsimetė nuo L.D.L.D. ir 

tik žiemos šaltesnės negu susitvėrė sau naują organi- 
pietinėse valstijose. Čionai naciją, kurios augščiausiu 
apsigyvenęs žmogus jautie-

kaip Lietuvoj.
Ūkininkas.

WINDBER, PA.
Apie angliakasių streiką.
Windber miestelio anglia

kasiai stojo Į kovą su kapi
talistais ir laikosi didelėj 
vienybėj. Nors VVindber 
apielinkės maineriai buvo 
neorganizuoti ir po pirmai 
balandžio dar dirbo penkias 
dienas, bet 6 d. balandžio 
visi tartum iš miego pabudo 
ir prisidėjo prie bendro 
angliakasių streiko visoj 
šaly. Mums kovoti yra ne
paprastai sunku, nes mitin
gus galime laikyti tik po at
viru dangum, toli nuo savo 
namų, nes čia žemė dau
giausia priklauso kompani
jai. Jeigu kur yra privati
nės žemės ir streikieriai ant 
jos laiko savo mitingus, tai 
kompanija tą žemę tuojaus 
nuperka. Tuomet streikie
riai susirenka kitur ant pri- 
vatiškos žemės.

Streikieriai smarkiai ra
šosi i U.M.W. of A. uniją. 
Sakoma, kad jau susirašė 
apie 5,000. Kompanijos bo
sai, girdėdami, kad darbi
ninkai .organizuojasi, dūks
ta iš piktumo. Jie kas rytas 
ir vakaras laksto po strei- 
kierių butus, klausinėdami, 
kodėl darbininkai neina 
dirbti. Kartais pagązdini- 
mui darbininkų jie atsiun
čia automobiliuose ir pūkš
čius policmanus apžiūrėti, 
ar nėra kokio "sumišimo”. 
10 d. balandžio jie atvežė 
automobUĮ kompanijos mu
šeikų, apginkluotų šautu
vais ir pastatė po vieną ant 
kampo kiekvienos gatvės, o 
bosai pradėjo bėgiot po 
stubas ir kviest streikierius 
prie darbo. Vienok streikie
riai juokėsi iš bosų, sakyda
mi : ”Mes bijomės, kad šitie 
apginkluoti mušeikos, ką 
ant kampų stovi, mumis ne
nušautų.” Bosai gi aiškino: 
”Jie pastatyti ’vačvti’, kad 
niekas jumis ’nebaderiuo- 
tų’, kuomet jus eisit Į dar
bą.” Kuomet bosai pamatė, 
kad vistiek niekas iš darbi
ninkų neina dirbti, tai atsi
ėmė nuo kampų ginkluotus 
mušeikas.

Taip atrodo, kad mes 
streiką laimėsime, jei tik 
streikieriai laikysis vieny
bėj ir neatsiras streiklau
žių. Iš kitų miestų darbinin
kai lai nevažiuoja i čia dar
bo jieškoti, nepaisant kad 
kas ir kviestų.

Mainų Gyventojas.

prastos ir geros. Kur žemė 
geresnė, ten ir farma bran
gesnė. Žinoma, geresnę far- 
rną perkant kad ir palieka 
kiek skolos, tai nebūna tiek 
bėdos, nes galima lengvai 
išsimokėti.

si

kurios augščiausiu 
uždaviniu yra tarnauti ko
munizmui ir griauti RD.L. 
D. Bet ačiū musų būrelio 
draugų tvirtam Įsitikini
mui ir giliam pažinojimui 
savo organizacijos uždavi
niu, nepavyko komunistams 

Moterų ^.b-LD. palaidoti.
L.D.L.D. Įstatymai yra iš-

I

HART, MICH. 
šeimyniškas balius.

Susivienijimas
Ūkininkių parengė šaunų ____________________
velykini’balių pas ūkininką laikyti nuo A iki Z. Veikta 
Misevičių. Nors laikraš- buvo pagal draugijos Įsta- 
ėiuose apie tą balių nebuvo tus, o netaip kaip kam pa
garsinta, tik pranešta per tinka. Musu draugijos iž- 
atvirutes (kurių adresai das liko apsaugotas čielv- 
buvo žinomi), vienok žmo- bėj. nors tam tikri žmonės 

prisirinko pusėtinai, per visą laiką suko ir tebe-nių
Buvo ir programas, kurį iš- suka ji‘paglemžti. Aš užti- 
pildė mergaitės dekiamato-. krinu, kad jiems tas nepa- 
rės. <T—’---- 1 " ................ - •
gražiai žaidė, 
kučiavosi apie kasdieninius 
ūkininkų vargus.

P. Karnečkas.

Jaunimas visą laiką ‘ vyks, nors jie ir da kita tiek 
o seniai šne-į išpils pinigu i advokatų ki-
Ir- i /irs v v» iv ■» i Y. _ __ *  FT> _ _ 1 J . . usenius. Todėl, draugai, aš 

kreiDiuosi i jus, kviesdamas 
jumis stoti i L.D.L.D. ir 
veikti organizacijos labui, o 
organizacija veiks, kaip ir 
seniau veikė, darbininkų 
labui.

Draugai worcesteriečiai 
atgaivino L.S.S. kuopą. Aš 
manau, kad jų uždaviniu 
yra atgaivinti ir L.D.L.D.

Redakcijos Atsakymai.
I). Matuzui. — (1) Siun

čiant "Keleivi” Į Lietuvą 
reikia lipyti už 2 centu 
štampą. (2) Amerikai Lie-į 
tuvos valdžia skolinga apie į 'Nebusi ius drau-

turime žinių. (3) Kas del^TlLi 
Rusijos skolų, tai jų atmo
kei imas prigulės nuo to, 
kap Rusijos valdžia susitars 
su I 
dėl pakol tokia sutartis da 
nėra padaryta, nieko tikra- -
negalima tuo klausimu pa- n

FOUNTAIN, MICH. 
Pranešimas norintiems 

pirkti farmas.
šiuo tarpu pas mus privi

so daugybė agentų, kurie 
visokiais budais skelbiasi, 
kad tik pritraukus lietuvius 
darbininkus pirkti farmas. 
Didesniam žmonių užinte- 
resavimui tūli agentėliai 
net karves žada duoti ‘do
vanų. Mes žinom, kad to
kiems agentams tierupi pir
kėjų gerovė, bet kaip grei
čiau komišiną gavus. Čia 
yra ir vienas komunistas 
agentas, bet ir tas nei kiek 
negeresnis už kitus.

Aš čionai noriu paduoti 
šiek tiek aiškesnių ir tei
singesnių žinių apie musų 
kolonijos farmerius ir far
mas. Tic-ms žmonėms, kurie 
negali pilnai užsimokėti už 
farmas, visai nepatartina 
jas pirkti. Tie, kurie perka 
farmas su mažu Įnešimu, 
tai yra ant skolų, jokiu bu- 
du negali išsimokėti ir pa- 
skurdę kokius metus sten
giasi vėl parduoti. Kas ne
turi bent 3,000 dolerių pini
gų, tam nepatartina farma 
čionai pirkti. O kurie perka 
farmas. tai patartina kreip
tis tiesiog prie savininkų, 
apsilenkiant agentėlių, tuo-t---- -----------------------------
met keliais šimtais nupirk- nes buržuazines valdžias, o 
site pigiau. 'jų vieton įsteigs komuniz-

Žemės čionai yra visokios, mą. šitokis manymas ne-

SVEIKI KŪDIKIAI SUTEIKIA 
DŽIAUGSIU MOTINOMS.

Geras maistas ir geras auklėjimas 
suteikia kūdikiui stiprumą ir gyvu
mą. Jeigu jus negalit maiiyt kūdikio 
savo krūtimis, tai pirmas pavaduoto - < 
jas turi būt Borden Eagle Brand 
Pienas.

Motinos vartoja šitą pieną jau per 
tris gentkartes, kuomet užtruksta jų 
pačių pienas. Kūdikiai tuojaus atsi
gauna, kuomet juos radeda penėti 
Bordcno pienu.

Gerumas, saugumas ir ekonomija 
pastatė Eagle Brand Pieną pirmoj 
vietoj tarpe reikalingiausių valgių. 
Nusipirk keną šiandien. Jis labai tin
ka su kava, koko arba šokoladu.

Jeigu jūsų kūdikis neįgauna svaru
mo ir nelinksmas, tai su juo kas nors 
yra bloga.

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko 
jus rasite apskelbimą Boiden’s Eagle 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris 
užaugino daugiau vaiku, negu visi 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį Tho Borden 
Company, Ncw York. o jie prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal- 
b j, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padary ti skanius 
gius. Pranešk, ko tu nori.

Pajieškojimai
Aš, Petras ArLašauskas, iš Lietu

vos, pajieškau dviejų savo vaikų Pe
tro ir Juozo Arbašauskų ir Jono Na
vicko. Jie visi gyveno mieste Shor.an- 
doah, Pa. Meldžiu atsišaukti aiba 
kas apie juos žinot praneškit, busiu 
labai dėkingas.

Petras Arbasauskas 
Balbieriškio miestelis ir paštas 
Suvalkų redybos. Lithuania.

Lietuvos pilietė Kastulė Demanta- 
vičaitė jieško savo motinos, išvažia
vusios į Ameriką 1903-6 metais. Pa
eina iš Kauno apskrities, Pakuonio 
valsčiaus, Antakalnio kaimo. Ji gyve
no Bostone ir ištekėjo už Bubnio, to
dėl dabar vadinasi Bubnienė. širdin
gai meldžiu atsišaukti arba kas apie 
ją žinot praneškit.

K. Demantavičaitė
Kaunas, D. Totorių gatve No. 13, 
butas Frengelšteino, Lithuania.

čiame į
suokite:

PAJIEŠKAU PARTNERIO ANT 
FARMOS GYVENTI. Atiduodu pusę 
farmos. Turiu 40 akrų. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (17)

J. Andrulis
Box 48, Kennedy, Wis.

cigaretai PLAUKAI!
Visokios ligos plaukų prašalintos; 

prabą gausite dykai. Apie kitas kūno 
ligas, kurios be vilties buvo išgydy
mui, gausite patarimus dovanai, {dė
kite už 2c. štainoą ir gerą adresų.

WESTERA CHEMICAL CO. (18) 
*. O. Box 336, VV’ilkes-Barre, Pa.

Ligoniai, kurie sergate
Reumatu, Dusuliu (Athsma), Ner

vų liga, širdies liga, nuomariu, vene- 
rištoms ligoms ir t.t. Visų ligų ne
miniu, bet bile ligą turi, a. kas tavo 
šeimynoje turi, nuo didžiausios ligos 
iki mažiausiai; galite duoti antrašą, 
o gausite rodąs ir receptus dykai, 
įdėk už du centu štampą ir yėrą an
trašą. Dabar geras laikas, pavasaris 
ir tiktai šitam laike jus patys save 
namieje pagvdysite. Bandykite na
minio gydymo — patys sau. čia tu
rite progą su gvarantavimu. bile tik 
iųs ta darysite — pasveiksite. Rašy
kite pas: (17)

ALEX R. SALV1S
P. O. Bos 96. Dalas. Pa.

Geri!
Ar Slinka Plaukai?

Dandruff Remover laike 
septynių dienų panaikina 
pleiskanas, sustabdo niežėji
mą galvos ir sustabdo slin
kimą piaukų. Tai yra vais
tai, kurie savo greitu gydy
mu nustebina kiekvieną ir 
savo gerumu neturi sau ly
gių. Kaina 1 doleris, 
visas dalis Amerikos.

Siun- 
Ad re-

CŽO)
L. J. PAULAUSKAS

102 Millbury st, Worcest»r. Mass.

, paklausti, kas gi yra su 
|New Britain, Conn.? Argi 

’’ galimas daiktas, kad musų 
) IvUkHJViS 

kitomis valstybėmis;
įjau atėjo pabusti ir pradėti 

‘ t Taipgi New 
sakyti. Taipgi negalima^- “p^hen^dot
roti kaip bus ir su tais Ru- p ■; d Hs ki koloni: 
SIJOS valstybes pinigu ar gi vii* tikit i komu-
?oTSėZkSai “ofus? Drau*ai’ eikit

A M^i.5to2^” daly-’?™ be"dro. dfrbo'ir aOikit 
kų negalima per laikraštį ■0 ,uz avinl • _ _ v
skelbti, nes toji korporacija ‘ Tūli musų draugai, ir kai- 
galėtų patraukti laikrašti Kurie pašaliniai žmonės ma- 
atsakomvbėn už kenkimą n§s klausia: Ar tiesa, ką ko
jos bizniui. ‘,munistai plepa, kad aš nu-

A. Vasiliauskui. — Pri- nešiau draugijos iždą? Tas, 
siusto jūsų lapelio "Keleivy-' draugai, yra grynu ir beša
le” nespausdinsime, ries su- žinisku šmeižimu mano 
rašvti tenai dalvkai nesu- ypatos. Komunistai mane 
tinka su istorijos' faktais, šmeižia vien tik dėlto, kad 
todėl klaidintų žmonės.

Lukšių Juozui. — Kol kas 
da nėra mažiausio pavo
jaus, kad žmonėms galėtų 
nritrukti ant žemės vietos. 
Kai kurie kraštai, kaip an
tai Australija, Afrika, pie
tų Amerika, da labai retai 
apgyventi. 0 jei kada ir pa- 
sidarvtu žmonėms ankšta,! 
tai juk yra labai lengvas iš 
to išėjimas — sulaikyt dau
ginimąsi. Maisto ant saus- 
žemio gal ir gali kada nors 
pritrukti, bet galybė maisto 
yra jurose. Kas dėl anglių, 
tai labai galimas daiktas, 
kad ateityje jų visai nerei
kės, nes mokslas gali pakin
kyti prie darbo gamtos spė
kas. Jau ir dabar daugelyje 
vietų upių vanduo gamina 
elektrą, kurja galima nau
doti šviesai, šilumai ir ma
šinoms varyti. !

aš neatiduodu jiems tų\ pi- 
!nigų. Aš užtikrinu draugus, 
kad nei vienas draugijos 
centas pas mane nepražus, 
ir aš už kiekvieną centą at
sakau prieš draugiją ir jos 
narius. Todėl, jei kuris 
jums tą sako, tai atrėžkit 
jam, kad jis meluoja kaip 
”Laisvės” Dėdelė.

Su visais draugijos reika
lais kreipkitės pas sekreto
rių J. M. Bučinską, 52 Glen- 
wood Avė., Binghamton, 
N. Y., arba pas pirmininką 
J. S. Prusalaiti, 943 Bank 
St., VVaterbury, Conn. Rei
kalaudami knygų kreipki
tės pas P. RaškinĮ, 141 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Visus čekius rašykit mano 
vardu 
toriui.

ir siųskit sekre-

K. Liutkus,
L.D.L.D. ižd.,

702 W. Baltimore St, 
. . --------------- —? Baltimore, Md.

| L D. L. D. Drangos.
' I

IDraugai ’
Daug kartų jums buvo 

rašyta ir kviesta prisidėti 
prie Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos, bet 
tie kvietimo obalsiai praėjo 
pro jūsų ausis, mažai pa
siekdami savo tikslo. Mat, 
iki šiol pas daugeli mus bu
vusių draugų buvo taip su
prasta, kad komunistiškas 
veikimas yra tikrai revoliu- 
cioniškas, ir komunistai už 
metų-kitų nuvęrs dabarti-

Pajieškau Bronisiavos Gedritaites, 
išvykusius iš Lietuvos 1921 metais, 
gegužės mėnesy. Ji gyvena Chica- 
Ro, III.

Vladas Macijauskas 
Generalinio Štabo Žvalgybos 
Skyrius, Kaunas, Lithuania.

Pajieškau Lado ir Adolfo Skuo
džių, kurie paeina iš Panevėžio mies
to ir gyveno Baltimore, Md. Jie pa
tįs ar kas žino apie juos malonėsite 
pranešti man, nes turiu atsišauki
mus nuo jų brolių Aleksandro ir Jo
no iš Lietuvos. ,

Aleksandras Bakas
35 Glenwood avė., Binghamton, N.Y.

MERGINOS APSIVEDIMUI, nuo 
19 iki 24 metų, lietuvės, mokan
čios angliškai. Vyrus, moteris, poli
gamiškas merginas ir tas, kurios tik 
nori paveikslą matyli ir pavogti, 
meldžiu nerašinėti. Rašykit tiktai 
tos, kurios pasirengę ir protaujančios 
apie šeimynišką gyvenimą. Iš Broo- 
klyno ir New Yorko miestų gal butų 
nereikalingas paveikslas, bet aš ne
manau, kad jos turėtų tinkamą ”di- 
gri” ir diktaciją tame dalyke, gal 
kai kuri. Nerašykite iš kitų šalių. 
Aš šiame miesie nesenai gyvenu. Sa
vo “metriją” rašant reikia teisingai 
aprašyti apgamą, aukštumą, sunku; 
mą ir amžių. O aš, aplaikęs teisingai 
rašytą ypatos originalą, parašysiu 
insitaciją, tarimą ir savo veikmėm, 
šis apgarsinimas nėra moniški ple
palai bei šarlatanų pasaka, bet yra 
i nstatymiškai-instinkty viskas, lega- 
hškas ir aktyviškas. Angliškai rašy
damos laišką parašykit bent 5 ar 6 
žodžius lietuviškai.

J. B. Leinis
272 Grand st., Brooklyn, N. Y-

REIKALAUJAM 
kožnam mieste dėl 
GOS produktų. ~
švarus. Galima padaryt nuo $40 iki 
$100 į sanvaitę. Diibt galima visą 
arba dali laiko. Rašykit greit dėl 
smulkesnių informacijų. (18)

WELTON CO.
150 E. Main st., Waterbury, Conn.

vyrų ir moterų 
išgarsinimo Rl- 

Darbas lengvas ir

BIZNIO ŽURNALAS.
Mėnesinis laikraštis. Jame telpa 

lekcijos apie biznį, t.y. kaip žmogui 
pradėt biznį. Taipgi paduoda įvairias 
žinias ir patarimus. Kas prisius adre
są, tas gaus vieną numerį dykai. (17 

WAT. MAIL ORD. CORP.
793 Bank s t., Waterbury. Conn.

Paiieškau savo švogerio Juozapo 
Jonėo, 4 metai atgal išvažiavo iš 
Lietuvos į Ameriką, paliko pačią Ir 
gyvenimą. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinM praneškit, busiu la
bai dėkingas. jTra svarbių žinių iš 
Lietuvos. ’

Povilas Balczitis
2005 E. Adams st., Springfield, III.

Magdalena Ramanauskiutė-Gede - 
mavyėienė, prieš karę gyveno West- 
ville. Ilk, malonės atsisaukt arba ži
nantieji praneškit. Pradžioj gegužės . • ■ ■ norįčiauaš busiu apie Westville ir 
pasimatyt.

Jonas Sakalauskas
193 Grand st„ Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu gero budo, jaunas vaikinas, 
moku amątą ir turiu patyrimą biz
nyje. Merginos, kurios norėtų susi
pažinti su manim, meldžiu atsišaukti 
greitai. Taipgi butų geistina, kad su 
pirmu laišsu prisiųstų paveikslėlį. 

JViską užlaikysiu paslaptyje ir atsa- 
’kymą duosiu kiekvienai. (19)

J. M. Vitkūs
3264 So. Morgan st, Chicago, 111.

_______k.------------------------------------------------------------------------------------

AR NORI APSIVESTI?
Vaikinai ir merginos, našliai ir 

našlės, kurie norit tikrai apsivesti, 
bet dėl tam tikrų priežasčių negalite 
susirasti sau draugės arba draugo, 
prisiųskit 2c. štampą dėl paaiškini
mų, ir prisirašyk prie, Lietuvių Susi
pažinimo Kliubo, P- O. Box 250, 
Johnson City, N. Y. (21)

Pajieškau Antano ir Kazio Mar- 
čiulionių. Antano Marčiulionio sūnų. 
Aš, jų tėvo pusbrolis, J. Marčiulionis, 
turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti laišku, arba kas apie juos ži
not, malonėkite man pranešti.

Jurgis Marčiulionis J
128 N. Lėhigh st., Shenandoah, Pa.

Aš dėdė, Petfks’ Petrikas, pajieš
kau savo sūnų Albino ir Stanislovo 
Martinkų. Jiedu pirmiaus gyveno 
2112—121 st., Indiana ilarbor, Ind. I 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie juos 
žinot praneškit, nes turiu svarbų 
reikalą. Už pranešimą bus atlyginta.

Petras Petrikas
Box 596, Virden, 111.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KRIAUČIUS 

(Coat maker)
Darbas ant visados; kuris norit už

imt tą darbą, malonėkit greitai at
sisaukt. (17)

J. S. PRUSALAITIS
943 Bank sU Waterbury. Conn.

Pajieškau pusbrolio Jurgio Šiaud- 
kulio, pastaruoju laiku gyveno Brid- 
f-eport, Conn. Lai atsišaukia arba 
kas apie jį žino malonės pranešti. 

Stanislovas Rimkus
136 Bowen st, So. Boston, Mass. .

Pajieškau dviejų savo pusbrolių, 
Antano ir Andriaus Gudaičių, paeina 
iš Budniku kaimo. Prienų parapijos. 
Meldžiu at.rišaukti arba kas apie juos 
žinot praneškit, busiu dėkingas. (18) 

Stasys F ranka
22 Willow st., Torrington, Conn.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Darbas daugiau ant taisymo senų 

Grabužių ir kiek padėt ant naujų. At- 
sįšaukdami praneškit už kiek į sa
vaite sutiktumėt dirbt- (181

M. ARMINAS
2720 S. Washington ave„ 

Saginavv, Mich.

ATVIRUTĖS
TIK DĖL VYRŲ!

Gražesnės už visas kitas atvirutes. 
Jaunos, nuogos merginos, paveiksluo
tos, ne kopijos. Kožna skirtinga. Iš
pirk vieno dolerio . vertės money or
derį arba prisiųsk vienų dolerį laiš
ke, o aplaikysi 8 tokias atvirutes. Ui 
du doleriu gausi 18. (17)

J. GABRYS
Bos 2-19 P. O. VVashington st., 

Brooklyn, N. Y.

AUKSINA] ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS I LIETU

VĄ, PERKANT ČEKIUS, DRAF- 
TUS, ARBA MAINANT PINIGUS 
VISADA KREIPKITĖS I

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYŠI, INC\

94 Grand st., Evtension,
BROOKLYN. N.Y.

? LAWRENCE’O LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuva 14 dieną Gegužės. Didžiausias lai- 

Ivas "CARONIA” išeina iš Bostono ir be jokio persėdimo 

ir sustojimo sustos Hamburge. Ten musų atstovai pasitiks 
visus musų keleivius ir aprūpinę pasodys į expresinį antros 
klesos truki nuveš tiesiai Į Kauną. Tokia proga retai pasi
taiko, taigi kas tik mislinate važiuoti i Tėvynę Lietuvą, tai 

A kuogreičiausiai ateikite pas mus, o mes aprūpinsime su pa- 
1 sais ir vizomis (vokiečių) ir kuogreičiausia visus palydėsi- 
Ą me iki laivui.
į Laivakortės kaina iš Bostono iki Hamburgui $103.50. 
& Pigiau niekur negausite. Taipgi nusamdyta geriausios vie- 
1 tos ant laivo: kambariai po 2, 4 ir 6 lovas. ILambariai užda- 
| ryti ir visas patogumas taip kaip antroj klesoj.
| Visos informacijos, patarimai ir prirengimas padaroma 
| dykai. Kreipkitės vien tik pas:

URBšAS, SEKYS ir CO.,
101 OAK STREET. LAWRENCE, MASS.

I I

::
< •

ATVIRAS LAIŠKAS 
VISUOMENEI!

Gerbiamieji Tamstos:— Šimtai 
tuviu priėmė mano patarimą ir nusi
pirko labai naudingą knygelę, po var
du TIESUS KELIAS PRIE TUR
TO”. Ji parašyta lietuvių kalboj, pa
rodo kaip su keletą dolerių gali pra
dėti savo biznį ir tapti turtingu. Ji 
Jkaiškina daug biznio paslapčių, pa
vyzdžiui: kaip daryti Antoniją, Mui
lą. Lazurką. Ketčupą, Syrupą, Gy
duoles ir daug kitų visokių gudrybių.

Šita knygelė turi rastis kiekvieno 
lietuvio stub'j. Ji nėra didelė, bet 
verta yra tiek aukso, kiek ji pati sve
ria. Ji kaštuoja tiktai vienas doleris. 
Nesiųsk pinigų, bet tuoj, dabar, ra
šyk man sakydamas: Meldžiu prisiųs
ti man knygutę po vardu "Tiesus Ke
lias Prie Turto”. Aš prižadu užmo
kėti pačtoriui viena dolerį, kaip at
neš man šitą knygelę.

Adresuok taip: (20)
walter yurkevicz

3812 So. llnion Avė, Chicago. III.

lie-

Paiieškau švogerio Adolfo Karbi- 
tovskio. gyveno Chicagoj, ir jo se
sers Julės Karbitovskaitės, gyveno 
AVatcrville. Jie patįs lai atsišaukia 
arba kas apie juos žinote, malonėki
te pranešti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. (18)

F. Joniškis
9 Diamond st., Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Antano Bražinsko. 
Pirma jis gyveno Waterbury, Conn., o 
dabar jau ilgas laikas negaunu nuo jo 
žinios ir nežinau kur jis randasi. Mel
džiu atsišaukti arba žinantieji pra
neškit, busiu dėkingas. (18)

Juozas Bražinskas
97 Merrimack st.,

North Woburn, Mass.

REIKALAIJAM 50 VYKI dirbti 
ant tabako farmų. Geri teanisferiai 
ir nielžikas atsišaukite tuojaus prie 
darbo. (18)

Carroll’s Employment Office
21 Allyn st, Hartford, Conn.

REIKALINGAS LIETUVIS BAR- 
BERYS. Algos mokėsiu 20 dolerių 
į savaitę ir ruimą duosiu. Atsišaukit 
greitai. (18)

THEODOR WALAUCIA
P. O. Bos 56. Wrightstown, N. J.

REIKALAUJU DARBO. Supran
tu ir esu dirbęs Order Mail Business, 
Bankos ir Agentūros darbus. Kalbu: 
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, sla- 
vontškai, rutheniškai ir t.t. Rašykite 

(17) 
vvilkes-barre record

Bos 111. VVilkcs-Barre. Pa.

V

/.-/jVjViViViViVi*

GRAŽIAUSI IR NAUJAUSI

REKORDAI!
Mes visuomet užlaikome visus UO

LUMUI A NAUJAUSIUS LIETU
VIŠKUS REKORDUS su naujausiais 
šokiais ir dainomis. Orderius siun
čiam savo kaštais Į visus miestus. 
Rekordų katalogus siunčiam dykai 
visiems.

CEO. MASILIONIS
GENERAL STORE

BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

:•

£

Pajieškau pusseserės Kastancijos 
Glcmžiutės ir pusbrolio Povilo Jokšio, 
Kauno gub., Alizavos parap.. Abejutų 
kaimo; gyveno Baltimore, Md. Žinan
tieji malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia. (18)

Kastancija Kolainiutė
1712 N. L'ncoln st., Chicago, III.

REIKALINGAS PARTNERIS ar
ba gali vienas pats pirkt bekarnę. 
Biznis gerai išdirbtas, lietuviais ir- 
lenkais apgvventoj vietoj. Parsiduo
da už labai žemą kainą. Naudokitės 
proga, nes pasivėlavę gailėsitės. 
Kreipkitės sekančiu antrašu: (17)

211 1-akcvie* avė- lameli, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 23 metų. 
Mylinčios dorą ir meilų šeimynišką 
gyvenimą malonėkit atsišaukti, 
pirmu laišku prisiunčiant savo 
veikslą. M. Boces

1 General Dclivray, Farreil,

su 
pa-

Pa.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA už gasnadinę ant formų. 
Darbas nesunkus, tik išvirti valgyti 
<lei 2 ypatų ir šiaip apsižiūrėti apie 
stuba. Kuri mylėtumėt tokį darbą 
greit atsišaukit. Mokestis pagal su
tartį. d")

A. GIRDŽIUS
R. No. 1 Freesoil, Mich.

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS

Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą—Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais.

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

A
1M5 1922

41 Bcdford St., kampas Chauncey, Boston, Mass.
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T Rėžti

PAVADUOTOJAS.
Mano senutė kadaise 

kė mane protingumo, 
minties-

. "Drauguži", kalbėjo

mo- 
iš-

kiam dideliam orkestre vi
siškai negalima pastebėti, 

arar groja du trombonu 
vienas!"

"Bet..."
"Jokių bet! Lemaiias, 

trasis tromboninkas,

ji, 
"nesimokyk perdaug: daug 
mokėsi — daug ir dirbti rei
kės, gi iš kvailo nieks nieko 
nereikalaus.” 

Ji buvo protinga moteris, 
tačiau... nuo nelaimės nie
kas negali išgelbėti.

Jeigu gmodžio 15 dienos 
rytą butų man kas pasakęs, per peti, 
kad aš. visu nemuzikingiau- traukiau.

- ------• ------ ..i—"Pabaigta!..."
Mano galva sukosi, 

kas negelbėjo, jokis 
priešinimas, jokis gynima
sis. Volframas prašė, mal
davo, grasino, reikalavo, 
ūžė. pagaliau puolė man ant 
kaklo, — žodžiu, tik tam, 
kad juo atsikratyčiau, aš 
turėjau sutikti*

___ _ __  o____  __ Pusiau aštuntą valandą 
trombonu, kurio niekuomet aš nuleidęs galvą skubinau 
iš arti aš nebuvau net ma- Į teatrą. Ant teatro durų 

tarp afišų matėsi raudonas 
skelbimas: Vienas progra
mos dalykas buvo pakeis
tas kitu, — tačiau man tai 
visai nerūpėjo: ar ne vis- 
tiėk, ką groti?

Penkioms minutėms pra
slinkus, aš, — nelamingas 
žmogus, nors visą amži lai-j 
kiausi protingo senutės pa-1 
tarimo, — sėdžiu visiškai 
nusiminęs V olframo vie
toje.

Prieš mane ir už manęs 
sėdasLkiti, atidengia gai
das. taiso savo instrumen
tus. Aš nuolat drebu nuo tų 
gaisų, kurie drasko sielą, ir 
man vis rodos, kad kažkas 
užmynė katės uodegą.

Ložose ir parteryje stum
do kėdės. Į teatrą renkasi 
publika. Aš bailiai dairausi: 
tuščias, nemalonus dirigen
to pultas žiuri i mane.

Štai ateina ir mano lai
mingesnis kolega, antrasis 

Taip, taip, tu, kilniau- tromboninkas. Ponas Le- 
auksinis, visų žmonių manas visomis akimis žiuri 

* tai sakyda- Į mane. Nepadori mano is-
mas, jis vos nesulaužė mano vaizda? Jis, turbut, jaučia, 
šonkaulių. bespausdamas kas čia yra! Lemanas] 
mane savo glėbin.

"Klausyk. Volframai", nejučiomis ir mano 
sakau aš, stengdamasis grą- siekia nosinės, 
žinti jam normalini ūpą. tam 
"Elgkis ir kalbėk, kaip pro- džioti!
tingas žmogus, o jei ne, tai Dirigentas ateina savo vie- 
aš išanksto atsisakysiu pil- ton. Jo garbiniuoti plaukai; 
dyti tavo prašymą. Kiek o žvilgsnis... ak! kad nors 
tau reikia?” ' jis nekreiptų jo taip dažnai

Bet čia tai ir prasidėjo j mano vargingą, nusikaltu- 
mano nelaimė. Jam ne pini- šią galvą!...
gti reikėjo.

an- 
. jau 

kartą atsiuntė vietoj savęs 
panašų pavaduotoją, ir to 
niekas nepastebėjo; puikiai 
• v — • ••

išėjo.
Jis sudrožė ranka 

jog aš net

M

Aš meldžiu šio laikraščio skai
tytojų, kurie kenčia nuo Roma- 
tiz.mc,
< Ltiiibieo>,

pa-

man 
susi-

ŠVEDUOS
AMERIKOS

sius žmogus musu planeto
je, vakare grosiu trombonu 
K. karališkojo teatro orkes
tre, tai aš, su pasigailėjimu 
nusišypsojęs, bučiau kons
tatavęs besivystanti tokio 
žmogaus smegenų suminkš
tėjimą.

Tačiau gruodžio 15 d. va
kare aš nuėjau i karališkaji 
teatrą, kad gročiau ten

*9

tęs. Visa tai Įvyko šiaip.
Sėdžiu aš, gerdamas apy

pietės kavą, ir svajoju. 
Staiga i mano kambari 
triukšmingai Įsiveržia ma
no draugas, tromboninkas 
Volframas. Aš net sudrebė
jau iš baimės.

"Betgi kūdiki tu mano!
sakau aš, lyg išmėtinė- 
damas.

"Betgi kūdiki tu mano..." 
šaukia jis kažkokiu ‘ lauki
niu balsu ir taip krato ma
ne, jog aš jau nieko nema
tau ir negirdžiu (taip Tekti 
jis bene bus Įpratęs begro
damas trombonu. "Aš lai
mingas, be galo laimingas, 
iiųtu gali padaryti mane vi
sų mirtingųjų laimin
giausiu !...”

"Aš?...”
Visa tai buvo man taip 

nelaukiama, ir aš taip su
mišau, jog vos nenurijau ci
garo.

j,,— -

sias, 
geriausias...

Nie- 
pasi-

bespausdamas kas čia yra! Lemanas 
šnypščia ir šluosto sau nosi; 

ranka 
bet juk ši

as neprivalau mėg-

■ Tai tau!... Palauk. Volfra
mai. sutiksiu aš tave, atsi
mokėsiu. kiek reikia. Bet 
kas gi daros Lemanui? Aš 
keliu tromboną.— ačiū Die
vui, ir jis pagaliau atsiminė 
-avo prievoles ir ima savo 
tromboną. Aš pučiu visomis 
jėgomis, jis taip pat, tačiau 
.ylų, kaip ir pirmiau. Aš iš- 

I pučiu žandus taip, jog akys 
verčiasi iš kaktos. Lemanas 
taip pat stengiasi, — baisus 
reginys! Visur tylu, 
dantinga tyla...

Parteryj pradeda šaipy
tis; viršuje, balkono ložose 
iloja, o antroje eilėje pasi
girsta balsas:

"Nesulyginamas pianis- 
•imo. bravo!"

Bet
:as, -
"Įeitos, būgnas — visa susi- 
ieja i vieną harmoninga 
rangą, nustelbia musų ne
pasisekimą...

Paskui skambutis, ir už
danga pamažu kyla.

Aš stengiuosi išsprukti, 
^et prieš mane atsiranda 
tarnas ir prašo mane ir Le
maną :

"Gerbiamieji, palaukite 
•ia: "ponas kapelmeisteris 
lori su jumis pasikalbėti.’"

Aš žiuriu Į Lemaną. o jis 
mane. Aš matau, kad šis 

šgama tyčiojas manim, i., 
sušunku:

"Kodėl tamsta negroiai 
3O1O?"

”O kode! tamsta negrojai, 
neldžiamasis?"

"Dėlto, kad aš iš savo 
kvailumo patekau Į nelai- 
nę: aš pavaduoju savo
draugą Volframą, nors lig 
iol aš niekuomet nesu tu- 
ėjes trombono savo ranko-* 

-e,” atšoviau aš. "aš turėjau 
visame mėgdžioti tamstai."

"Matai tamsta, aš dariau 
tą pat,” atsako man- ponas 
Lemanas.

rvą-gi ?
"Aš visai ne Lemanas.; 

Lemanas dabar guli lovoje: 
jis truputi truktelėjo! Kar
lą aš jau pavadavau ji, ir 

žmona ašarodama vėl’ 
□rašė tat padaryti; pirmą s 
kartą aš labai sėkmingai | 
dariau tai. ką darė mano | 
kaimynas; o dabar tamsta | 
lieko nedarei, tai ką gi aš * 
galėjau daryti gerbia- - 
masis?"

Ka aš galėiau iam atsa- 1 kyti?!! ‘ ‘ į|

kapelmeisterio mos- 
ir dūdos, smuikai,

gii reikėjo. Jis, mat, noris Jis palengva sumoja. Pra- 
pirmuoju traukiniu važiuo- sideda muzika, iš karto tyli, 
ti keletai dienų pas savo paskui pereina i griausmin- 
dėdę. kuris švenčiąs jubilė- gą užimą.
jų (žinoma, jis važiavo pas 
savo meilužę) ir t.t. ir t.t.,
— žodžiu, kas atsitiktų 
("jeigu iš to kiltų net jo gy
vybės klausimas"), jis turis 
važiuoti. Tačiau kapelmeis
teris dar niekuomet ir nie
kam nedavęs atostogų 
spektaklio, o jis. Volframas, 
dar tik tris savaitės tarnau
jąs K. orkestre, esąs šiam 
mieste visiškai -svetimas, ir 
dėlto nesą jokios gyvos dva- pradeda Įtariamai šnairuo- 
sios, kuri galėtų ji ši kartą ti, — štai jis kraipo galva ir 
pavaduoti. laukiasi. 0 tasai Lemanas

Geras patarimas iš mano su panieka žiuri i mane, 
pusės butu buvęs labai pra' Ačiū Dievui, vėl prasidė- 
vartu, tačiau šis vėjavaikis jo didelis ūžesys, ir i mane 
buvo patarimo nereikalin- niekas nekreipia domės. Bet 
gas. Jis pats žinojo, kas da- štai visiška tyla. Kapelmeis- 
ryti! Aš turėjau pavaduoti 
ji, nors savo gyvenime aš 
tebuvau pūtęs tik i kavą ir 
sriuba.

Aš visą laiką, nors ir pa
slapčiomis žiuriu i Lemaną. 
Kad nors jisai taip nežiūrė
tu i mane! Jis pirmu žvilgs
niu perveria žmogų; tai ti
kras šnipas. Ir kaip jis turi 
laiko, tiek daug grodamas, 
nuolat žiūrėti i mane? -Jis 
Įsitikrinęs, kad aš visiškai 
negroju. O Volframai, kad 
tu padarei man?!

Kapelmeisteris taip pat

Paskutinę sceną aš nuty
lėsiu. Ja galėtų papasakoti 
tikrieji Volframas ir Lema
nas. Dideliu vargu juodu iš
vengė paiiuosavimo nuo 
vietos. Dėlei to solo jie ga- 
’o geroką pirti.

Tačiau likimas pasisten- 
lė atkeršyti už mane mano 
draugui Volframui: nelai- 
ningasis betgi apsivedė tos 
velionės metu.

Vertė J. žd.

iS- 
teris kreipia savo garbi
niuotą galvą ir mosuoja 
mums savo lazdele. Lema
nas žiuri Į mane, aš i Lema- 

"Bet, drauguži, aš net ne- na: abu mudu stebimės, kad 
žinau, kaip atrodo tasai kapelmeisteris dirba kaž- 
trombonas.” kokius "pas" prieš savo pul-

"Balandeli, juk tu dažnai tą. Kad nors jis taip nemo- 
matei, kaip aš ten sėdžiu?! suotų man ir Lemanui!... 
Taigi, — tu atsisėsi ten pat; Dieve! Nejau reikia gro- 
pasiimsi tromboną, ir tau ti?! Bet kodėl gi Lemanas 
reikės tik žiūrėti, ką daro negroja?
tavo kaimynas, kitas trom- Iš užpakalio kažkas stu- 
boninkas. Visus jo judėji- mia man i pečius: 
mus tu kartoji (žinoma, tu ”Trombonų solo, greičiau, 
neprivalai tik pusti į trom- dėl Dievo; ar jus 
toną, gink Dieve!): juk to- ar ką?”

Pamėginkite —-----

Jiuffles
Su užregistruotu vaisbcšenUfa Sur. Valst. 

Pate l tu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimnia: švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra raoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas— begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačaiau-
siaiypatai.

miegat,
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Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai jr Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką- įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausią keturkumininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

I A1VAVAPTFC ATPIGO: į KLAIPĖDĄ $107LAlVAaVRlCO J PILIAVĄ $106.50. J LIEPOJ v $107

LINDAStrėnų Saaudėjimo 
Pada gros (Gonti, 

man 
pade

javo var- 
uiskų 
O 

ausiu dv- 
v Įeini do- 

vertės 
išban- 
nia no 

Aš noriu 
nuo ken- 
Jųs pa- 
pada ryti 

medy. Aš

Laivakortes parduo
dame ant. visų lini- | 
jų tiesiog i 
PILIAVĄ, 

t Karaliaučius) 
KLAIPĖDĄ, 

LIEI*OJV,
HAMBURGĄ, 

TILŽE 
EIDKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus‘ ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rod.s kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon.

Išmauname 
PAšPORTUS 
ii taksų pabudimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Pri ren
giam viską kas rei- 
Kalinga kelionei.
Siunčiame pi
nigus ir par
traukiame gi
mines iš Lietu
vos i Ameriką 
kuogreičiausia.

parašyti 
laišką, 
<ia.it 
du ir 
udresa, 
p.: 
kai 
teriu 
banką 
deniui 

Rheumntic Gyduolių, 
prašalinti ronii’tizn.ą 
čiančiu savo lėšomis, 
matysite. ką gali 
Kuhn’s Rheumatic Re 
e? u tikras, kad bus geros pa
sekmės ir jus patįs i tai Įsiti
kinsite pirma, negu duosite 
man l>ent vieną centą. Neban
dykit prašalinti ron-r.tizmo per 
kojas ar skūra su pagelba pla 
tei ių ar kitokių daiktų. Ne- 

_į su limmen- 
elektra - ar magnetizmu, 

ndykit išvyt jį su užkal- 
Bet jus privalot ji pra- 
Jis yra kraujuje ir jus 

jį laukan.
• aš tikiu, kad tą darbą at- 

Kahn’s Rheuaiatic Reme- 
Romatizmas turi išeit, jeigu 

pasiiiuosuosit nuo skaus- 
no gyduo- 

skauJžius dieg- 
gerkles 

sąnariu sustin-

į 
ė
■
J
A

-

N

a

i
<
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J LIETUVĄ
Greitas pasažieriuis kelias r.uo

Geg. 27. Liepos 6 ir Rugpiučio 19 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
<>us transferuoti ant jūrių tiesiai j 

LIEPOJ V
S. S. STOCKHOLM

Geg. 27 ir Liepos š.
SK DROTTN1NGHOLM

Rūgs. 9

i 
I 
I

Birželio 10. Liepos 15 ir
Trečios klesos kainos: 

HAMBURGĄ -------------
DANZIGĄ ir PIL1AVA 
LIEPOJĄ ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.

DOVANA

bandykit išvilioti jį 
tais, t ‘ ‘ ’ 
Nei 
bšjim 
salint 
turite vvt

Ir
liks
dy. 1
JUS

iiuj

sutinimu ir

mo ii kentėjimo. Ą 
panaikina 

muskuki £e!inu
iri.ną.

Aš Noriu Prirodyt
tai, jei tik jus man pavelysi

te. Aš galiu daug prirodyt į 
vieną savaitę, jeigu jus para
šysite ir paprašysite mano 
kompanijos pasiųsti jums dy
kai vieno dolerio vertės bute- 
l'uką gyduolių. Aš nenaisau 
kokias kitas gyduole? jus var- 
tojot. -Jeigu jus nevarto jot ma
no gyduolių, jus nežinot, ką 
jos gali padaryt. Perskaitykit 
nsusa pasiūlymą žemiau ir rei
kalaukit ja tuojaus

Dolerio Bufelis Dykai
Mes norime, kad jus išban- 

dytumet Kuhn’s Rheu.naiic Re- 
medy, kad žinotumėt jus ir 
tūkstančiai kitų, joy Romatiz- 
mas gali būt prašalintas, ir 
mes nenorime uždirbt ant K- 
bandynio. Išbandykit — tai vis
kas ko rm s norime. Jeigu jus 
atrasite, kad tas- gelbsti jums, 
tuomet fižsisakytiu- daugiau, 
kad dahaigus gydymą, o tss 
suteiks mums pelną. Jeigu ban
dymas negelbės, tai ant to ir 
iizsiRtigs. Mes nesiunčiame 
mažą buteliuką, kuris neturi 
vertės, bet siunčiame pilnos 
mieros butelį, kokie parsiduoda 
aptiekose už doletti. šis batelis 
sunkus i- mes turime užmokė
ti Dėdei Samni už persiuntimą, 
lodei jus privalote prisiųsti 
25c. prrsiL'ntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplaikvsite 
vieno dolerio vertės buteli' dy
kai. _ Priimant nereikės nieš-o 
mokėt. ; (17)

KUHN RE M EDY CO. 
liepi. B. W.

1855 Miluaukee avė., 
Chkag-j, 111.

F *5 —

s Dr. A- J. Kam
Gydytojas 

ir Chirurgas
į Gydo užsenėjusia* liga*
| vyrų ir moterų; ypatingai ly-
| tiškas ligas.
£ Duoda patarimo* tvaika- 
| tos dalykuose per laiško*.

į 3303 S. MORGAM ST. 
CHICAGO, ILL

6 TEL. BULEVARD 2160.

LIETUVYS GRABORIDS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi nr;» ofi
so ir namų durą. Todėl Bosto
no ir apielirikės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai aiba per telefoną.

Petras Junevičius
Ofisas: 258 BROAD1VAY

$103.50;

— $107
___ _____v. j 

Trečios klesos pasažieriai turi ka-

Nereikia Švedijos pasporto vizos.'
I
I

Kas prisius mums 
10 gerų antrašų sa
vo pažįstamų ža
dančių važiuoti Lie
tuvon, siųsti pini
gus ar parsitrauki 
gimines, tas aptu
rės puikių dovaną.

k

UTBUAFIIAN TRAVĖL BUREAU SHK
136 East 42nd St, (Dept. K.) NEW YORK, N. Y.

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
A> L-k (S,... *4: __ -   I

Kreipkitės prie Vietiniu Agentą ar
SNVEDISH AMERiCAN LINE, 

21-24 Statė Street, New York City.

Greičiausi moderniški laivai pasauly. 
Geriausias patarnavimas pas&žie- 

riams.

United rrpHanibur^ 
AmericanESAmerican 
Lines Inc.hHz* Line A

i

Localis agentas randasi jūsų mieste 
arba artimai.

į Lietuvą, Lenkiją. Rusiją. Ukrainą, 
į visas Baltijos Valstybes ir j 

Hamburgą.
CARONIA ....................... Gegužės
SASONIA ..................... Gegužės !

Kambarys $130.00— 
3-čia klesa $103.50

„ Kares taksų §5.
Per Cherbourg. Southampton, 

Liverpool ir Glasgow:
AMERONIA ............. Gegužės

2AR.MENIA ................. Gegužes
Iš Bostono:

SAM 5RIA ..................... Gegužės
CARONIA ..................... Gegužės

Personaliai vedama ekskursija su 
užjūrio susisiekimais Southamn- 

tone į Danzigą, Piliavą ir 
Liepoją:

MAURETANIA Geg. 16 ir Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 3ų ir Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą i Danci
gą $106.50; į Liepoją $107. Taksų $5.

13
25

G
17

•>

14

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europon 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS
nuo Piero S6, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val
gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai ’Hansa”, ’‘Bayern”, ”Wuerttemberg’~ ir ’'Mount 

Clay’’ turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonu trijų sriubų laivai. 

RESOLUTE IR' RELIANCE 
išplauks kas antras' utarninkas su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasašieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover St., Boston, Masa.

z

I PILIAVĄ
Per Hamburgą

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji ”O” Garlaiviai 
Oropesa Bai.29, Birž.10. Liep. 
Orbita Ge". 13, Biri. 24, Rugp 
' estris ................... Gegužes
Orduna Geg. 27. Liep.8, Rugp. 
Vandyck . . Birželio 17. Liep. 
Vauban ..................... Liepos

Tiesiai i Cherbcurg^ 
Southampton ir Hamburg. 
Visos atskirios kajutes. 
Nėra extra mokesčiu.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.

SANDERSON & SON INC. 
AGENTS

26 BROAD5VAY. NEW YORK 
Arba pas viet. laivakorčių agentą

s
I*
B 
I ■

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodant Laivakortes ant visų geriausią liniją. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just,; draugai* 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS. r

1

I

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Eoston 381
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St.
Tel. So. Boston 1891-M.

~ SPrisiųskite man saro braiži-«tf 
nius išradimo išeg*aminavimui. A 
Reikalaukite išradimų knygų- f 
lės "Patarimai Išradėjams,” %į 
kuri duodama dykai.

(

riams.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per 'vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai i PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

HALLAND AMERICA LINE

i
I

IHIIVAMflRIHM
N Balandžio 29 • •

D0TTERDAM
Gegužės 13 ■ ■

Musu laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasazie-

Užsisakant vietą kreipkitės prie
vietos agentų arba pas

1•?«

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

MARTIN LABINER
Re<. Patent AUy.

3 PARK ROW. NEW YORK

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
I LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa

New York-Bremen
S.S. YORCK Gegužės 10 
S.S. SEYDLTTZ Geg. 24 
S.S. HANNOVER Birž. 7 
ir kas.antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trecioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
99 Statė St. Boston. Mass 
arba, prie vietos agentų.

89 Statė St.

|)lpK'i-11-V’PVe,iavV’ Kūkardų. visokių Ženkleliu, Guzikučių, Ant- 
kj VU V spaudą ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry 8t. Newark,eM. J.

Boston, Mass.

%



♦ STASYS. *
ir nebegražios moteris- mas lietuvių kalbą, pasisiu-: FARMOS! 
kės z

Išaušo gražus pavasaris, čiau, juk nieko blogo nebū
tų, pasijuokautumėm, ir 
paskiau jis sau vėl išeitų.

Atsikėlė, priėjo prie du
rų, atsklendė sklanstį ii 
atidarė. Stasys šaute įsovė 
vidun ir greit uždaręs, už
sklendė duris.

Klėty tamsu, nors pirštu 
į akį durk — nieko nema-j 
tvt Zosytė pasislėpė kas- 
žinkur kampe. Stasys, ap- 
graibom, pradėjo jos jieš
koti; sučiupo kampe ir pa
griebė į glėbį... I

Viskas aplinkui nutilo... I 
Už valandėlės Stasys pra

bilo:
Zosvte, aš jau senai, se

nai į tave žiuriu, sekioju ta- 
v^sur ir kiekvieną dieną 

’ svajoju, o naktį sapnuoju 
vien apie tave...

Upės ii upeliai pradėjo neš
ti ledus. Vieversėliai iškilę 
augštai, į padanges, čiulbė- 
jo-ulbėjo save dainas. Pem
pė, atsistojusi ant kupsto, 
vis šaukė: gyvi, gyvi... Gu
žutis atsistojęs ant lizdo, 
vieną koją pasikišęs po 
sparnu, snapą užsivertęs, 
tarškino, tarškino. Žvirbliai 
ant skiedryno su vištomis 
kapstinėjo ir pešėsi. Gaidys 
pastatęs savo raudoną 
skiauturę, sparnu rėžda
mas, kutnojo vištas prie 
slieko. O tos, pasikaišiusios, 
brido per purvyną, tartum 
nedrąsios panelės, ir apsto
jusios aplink gaidį, žiurėjo 
kur tas radinys yra. Gaidys} 
iškėlęs galvą augštvn, už-j 
giedojo savo išdidžią gies
mę: ku-ku-riekų...

Kaimo mergaitės, pajutu- 
sios, kad jau pavasario vė
jas pradeda pusti, saulei} d ringas. Smarkus vėjas lau- 
nuižiovinus šiek tiek takus, iė ir lankstė medžių viršu- 
jos visos basnirta bėgiojo: nes ir šakas,“ draskė stogus, 
lai vandens iš šulinio atsi- švilpė ir kaukė per sienų 
nešti, tai malkų pečiui pasi- plyšius. Smarkus pavasario 
kurti. Klegėjo, taškėsi, juo- lietus rėžė į langus ir sie- 
kavo, visų veidai buvo už- nas. Visi gyvuliai ir paukš- 
kaitę, raudoni ir gražus. čiai prisiglaudę pastogėj

Klumpių Stasys, 
kaimo berniokas,

■ kaip vinis, žiurėjo

e I t 
I
! tuo tarpu rengėsi Ame
rikon Venckų Kazys. Sta- 
pys niekam nieko nesakęs, 
įasiskolino kelionei pinigų, 
nusitarė su Kaziu ir slapta, 
ibudu, išdūmė Amerikon.

Atvažiavo Amerikon. Ka
sys gavo darbą kokioj tai 
lirbtuvėj, o Stasys pastojo 
įž preserį. Kiekvieną rytą 
ipsirengęs ir pavalgęs, Sta
nys ėjo kriaučių šapon pro- 
■yti. Ir taip prosino jis kele- 
.ą metų. Beprašydamas pa
ikojo savo pažįstamiems, 
koks jis esąs mokytas vy- 
as, nors jokios mokyklos 
įelankęs, bet'mokąs latviš
kai ir t.t.

Tuo tarpu rengėsi Ame

Rytas išaušo labai au-

j > i 
kaimo mergaites ir 
rijo:

—Na, kad aš taip 
ciau tą Zosytę kaip 
prisivilioti!

O Zosytė tokia apvali, 
skruostukai raudoni, akutės 
mėlynos, ^rankutės baltos, 
išpraustos, plaukai ilgi, gel
toni, ir taip vikri, kad ji vi
sas mergaites apveikia. Vie
nai — šliukšt su vandeniu, 
kitai — brūkšt su žabu, tre
čiai — žnybt į alkūnę, taip 
sukinėjasi vikriai, kad Sta
sys žiūrėdamas. į ją vis tik 
gėrėjos.

jaunas kiūtojo.
smailus Zosytė atbudo. Jai galvą 

basas taip smarkiai skaudėj o,ka d 
seile

galė- 
nors

Zosė likusi ‘viena niekur 
įegaiėjo sau ramumo rasti; 
lienomis ir naktimis verkė 
r verkė...

I Taip ji besikankindama 
r niekur ramumo nerasda- 
na, galų-gale sumanė va-

! <iuoti Amerikon ir jieškoti 
savo Stasio. Pasiskolino ke- 
ionei pinigų ir atsisveiki
nus su namiškiais, iškeliavo 
Amerikon. Amerikoj ji tu- 
ėjo keletą pažįstamų, pas 
airiuos ji ir atvažiavo, bet, 
įtasio antrašo neturėjo, 
^radėjo ji teirautis pas pa
lįstam us ir galiau pasisekė 
gauti Stasio antrašas.

Tuo tarpu Stasys gyveno 
•au ramiai ir vis prosino. 
Beprašydamas susipažino 
su kitomis merginomis, ku
rioms pradėjo rašinėti laiš
kus ir eiles... Prirašydavo 
meiliškų laiškų pundus. Ir

Atėjo vakaras. Pradėjo 
temti. Nutilo vėjas. Visi 
jiaukščiai sulindo į savo liz
dus. Vištos sutupė ant lak
tų. Tik kada-nekada kur 
nors toli-toli, pelėda savo 
klyksmu pertraukia vakaro . 
tylą. Visi berniukai ir mer
gaitės susirinko Į~ stubą. ’ nrafiA1o rpo-a
.Parėjo ir Stasys. Parėjo »’ , į tik niekam n-
Zosytė. Visi pavalgė vaka- rak kbl tik niekam ik
rienę ir dar kiek padirbėję, 
nuėjo gulti. Stasys užmigti 
negalėjo. Jam vis akyse sto
vėjo Zosytė. Jos mėlynos 
akis, geltonos, palaidos ka
sos, raudoni skruostai, 
skambus, plonas balselis 
nedilo iš jo vaidentuvės...

Visur aplinkui nutilo. Ne
galėdamas užmigti. -Stasys 
sau manė: Kasžin, kad aš 
dabar atsikelčiau, pamažu, 
ant pirštų galų, nueičiau 
prie Zosvtės klėties lange
lio, subrazdėčiau ir paklaus
iau: Zosytė, ar miegi? Na, 
o kad taip imti ir nueiti?...

Išlipo iš lovos, atsistojo 
ant grindų, grindis subraš-| 
kėjo, Stasys krūptelėjo, pa-; 
mažu priėjo prie durų, atsi-’

tartum pusiau plyš. Buvo 
nerami ir širdį skaudėjo. 
Tartum jautė, kad kas nors 
negero atsitiko... Greitai at
sikėlė, apsirengė, nusiprau
sė ir vis negalėjo niekur 
sau ramumo rąsti. Vėl nu-1 kiti skaitydami j'o eiles nu
bėgo į klėtį, krito kniūpsčia _iė, kad tai idealis, darbštus, 
ant paduškos ir graudžios orotingas, doras ir apsi
ašaros pasiliejo jai iš akių... kvietęs vaikinas. Jis tuomi

Pabudo Stasys, pasiraivė, iabai didžiavosi, statės net 
nuėjo į stubą, nusiprausė, nepaprastu didvyriu... Jami 
pavalgė pusryčius, užsirūkę p isi mokslai buvo niekas; 
pypkutę ir nuėjo gyvulių manė, kad jisviską žinąs, 
apžiūrėti. Jautėsi gerai ir Diskusijose ir šiaip pasikal- 
vaikščidamas apie gyvu- bėjimuose kiekvienam dn- 
lius švilpavo; nieko nei ne-po pasipriešinti, 
manė, net jautė savy kas- Berašinėdamas meigi- 
žinkokį nepaprastą užsiga- ioms laiškus ir eiles, Stasys 
nėdinima; nemąstė tiek pramoko šiek-tiek lietuviš- 
daug nei apie Zosytę. Jam kai rašyti. Dabar jis dar di- 
viskas išrodė paprasta; lyg Į dėsniu jautėsi... 
butų suvis nieko neatsi
tikę.

! FARMOS! 
!lė tuo pagelbiriinkii buri. Ir
|J1S pradėjo dirbti redakei* gul krc.p^s ypatiškai arba per laiš- 
joj. Jo unaras dar labiau /^ pas mane Apie mus y.a Sferiau- 
padidėjo. lame laikrašty jlingi, aš esu pirmutinis lietuvis far- 
pradėjo rašinėti ilgiausius ;*K:ris.«'venu 13 metl* Sėtuvių 
straipsnius, pasirasydamas frank buttas
tikru savo vardu. Stasys Į __ freesoll, mich.
pagarsėjo kaipo poetas ir į FERMOS! 
publicistas. Liko netik gar
sus „rašytojas”, bet ir „agi- (<J 
tatJrius”. Būdamas didelis u 
užsispyrėlis, jis niekam ne
užsileido.

Keletą metų dirbdamas FARMOS! 
redakcijoj, Stasys užsimanė 
būti to laikraščio vyriausiu,irl 
• edaktorium.

Kiek laiko praėjus, Sta
sys pradėjo vykinti gyveni- 
man savo planus. Draugijų 
susirinkimuose, kur prigu
lėjo, pradėjo visiems aiš
kinti ir rezoliucijas rašyti, 
kad jo laikraščio atsakoma
sis redaktorius netikęs. Ma
no. kad jis toj vietoj butų 
tinkamesnis. Netik draugi
jose ir šiaip pasikalbėji
muose jis niekino savo vy
riausi redaktorių, buvo nu- 
sikraustęs ir į komunistų 
spaudą, kur pasirašydamas 
įvairiais slapyvardžiais, va
rė savo propagandą. Už to
kius savo darbelius liko 
statytas nuo darbo.

Bet Stasys, būdamas pil
nas ambicijų, vis viena nori 
redaktorium būti. Tuojau 
susirado šalininkų ir pradė
jo jiems įkalbinėti, kad bū
tinai reikia steigti naują 
laikraštį. Stasio sumany
mas įvyko, laikraštis gimė. 
Stasio pasididžiavimui ir 
išdidumui nebuvo rybų. Jis 
jau dabar drąsiai gali pasa
kyti, kad jis redaktorius!...

Yla.

FARMOS! 
4 Turiu daugybę farmų ant puruavi- 

1 mo, didelių‘ir mažą, su trioboinis, so
dais, apatiais laukais ii gyvuliais.

a. ai odų ant lengvo išruokescio. (19) 
TONY ZABELO

P. O. Bo.v 1, 1‘eaeock, Mich.

! FARMOS!
1 Norinti apsigyventi ant gerų že
mių, tarpe lietuvių, kur yru net 483 
ietuviai pirkę farrnas, kreipkitės prie 

' manęs. Aš, kaipo ūkininkas, per 10 
■ įnelų ūkininkavęs, galia suteikti 
'geriausias žinias norintiems pirkti 
jtarmas šioj apielinkej. Reikalaukit 
Į farmų katalogo. (17)

JOHN A. ŽE.M UTIS
R. I, Box 17. Fountain, Mich.

FARMOS!
Vienas negaliu 

' viena 8t) akrų, o 
• duodu bile katrą.
r.yti aat namų mieste arb; 

I geroj vietoj 
j ir Wi:
i:ą ūkę pigiai įsigyt: 
! šia
15 dienai gegužes (May i. įsigiję mu

šite daugiau s 
A. J. l’AULICK

FARMOS!
dvi ukes išlaikyti, 
kita 4>i akrų. Far- 
taipyi sutinku mat

ant lotų 
j, Jiiinois, Indiana, Iowa, 

•orisin valstijose." Norėdami s»e- 
kur via geriau- 

žemė, atsišaukite pas mane iki

1:0 ūkę nebijosite daugiau streikų, 
nei bedarbės. A. J. PAULICK (19)

R. 3, Box 16t'. Mtdfurd, VVis.

Pradėk Dabar Pirkti
STANDARD

ir pjį

/

at

PARSIDUODA FARMA!
30 akrų žemės, beveik visa dirba

ma ir derlinga, puikioj vietoj, galima 
auginti tabakas ir visoki javai. 9 rui
mų namas, didelė barnė su skiepu ir 
kiti mažesni budinkai, 5 karvės, pie
nas persiduoda kompanijai iš namų, 
i0 vištą, vežimai, automobilis (Ford) 
ir visoki įrankiai; geras sodas, daug 
vaisingų medžiu, upelis bėga per 
lauką, prie mokyklos, bažnyčios ir 
■narketą, viskas geroj tvarkoj. Kas 
šitą pirks, tas ncpralaimės.
Kai sulietą pamatysit, tai apie ge
resne nei nesvajosiu Parsiduoda tik 
už $4800, įmokėt reikia $2000. Kas 
galės įr.ešt daugiau, tas gaus pigiau. 
Vieta randas: North Canton, Conn.. 
tarpe Hartford ir New Hartferd. 
Kas manot važiuoti traukiniu, tai va
žiuokit i Collinsville ir is ten 
patelefonuukit, aš atvažiuosiu

Box 25. North Canton, 
parsivežti. J. BREIVA

Telephone North Canton 4101.

man 
jumis 
Conn.

FARMOS!
u^racHTEres
KtĮPAIN- 
!AiEXPEUEfi.

Vieną gražų pavakarį Sta
sys parėjo iš dirbtuvės na-

Praslinko kiek laiko, Zo-1 mon/r ?jur/’ kad jo kamba- 
- - 11 yj kaszm kokia ooba sėdi;

rai. Ji, kur tik niekam ne-|Pr^J^s prie jos arčiau, jis 
matant, susitikdama Stasį, net kruptelejo jo Zose...... 
pradėjo jam išmėtinėti:

—Stasy, aš nemaniau,
kad tu toks biaurybė esi! 
Ką tu padarei! Jau visos 
kaimo bobos pradeda kalbė- 

3s*« -
i —O kas man galvoj ]<ąl kambarį ir kramtė* 
bobos plepa, juk aš joms lie- ‘uPas-_- 
žuvių ^negaliu pririšti. Tu Zose, būdama nemokyta 
paprasta kaimo mergina, o pateps; ir nemokėdama an
as, nors mokykloj ir nebu-l?^ kalbos, _ nežinojo kaip 
vau, bet mokvtas vyras — ^asJ, Pain1^ 1 sa?°, P.a£Ps- 
latviškai moku. O tu _ Ji hk maldavo kad jis jos 
kas? Tik vien lietuviškai te- }^lsvar.ytų. Bet Stasys n 
moki. Tokių merginų, kaip klausyti nenorėjo. Pavalgė, 
tu, sviete labai daug. Eik aPsiren?e ir iS^J° sau J 
sau nuo man£s!Ko čia atsi- nuėstą, palikęs Zosę namie 
stoiusi žlembi!... beverkiančią.

............. Zosė matydama, kad su 
Stasiu vis viena ji negalės

, Kiekvieną dieną Zosytė, gyventi, apleido jo namus, 
darė, pravėrė jas ir iškišęs ^k Stasį vieną Suukda- nors jr labai jai širdį skau- 
galvą, apsidairė aplinkui. :Pla» nedavė jam ramumo. (|ėjo. Kiek laiko dar pagy- 

Visur‘buvo tyku ir mar- ,Ne} Jau pradėjo maldauti,Įvenusi Amerikoje, Zosė grį- 
gis susirietęs ant lipinės kad jis ją vestų, 
gulėjo. Pamažu uždarė du-! • 7"^’ ^a^ 
ris, ir tyliai, kaip katė, pri- F?“”1,3 Pei atsilęra1įj’ti. Pri-| Atsikratęs nuo savo pir- 
ėjo prie Zosvtės langelio. . ’P a’. »era!’ mutinės pačios, Stasys da-

pagal sieną? jei taip nori, galima ir apsi-1>ar ^ajp katinas pradėjo 
įvestu laižytis prie naujos Mary-

—Zose, Zosytė, ar miegi ?i Apsivedė. Bet vedusi i j Lės Netik ta viena Marytė
= I gyvenimas nebuvo taip jau|jam vis pynėsi po kojų, bet

I Zosė Stasiui vis darėsi. ne- kurios dažnai įlįsdavo į jo 
____ _____ ___  ____  orraTocno; jr skruostai jos hgjetišką sielą. Jis visoms 

Aš miego visai nenoriu, pa- pabalo, ir nosis ištįso, ant nesigailėdavo meilišku laiš- 
sikalbėsim valandėlę.______ Į kaktos raukšlės pasidarė, kų, 0 vieną geltonkasę buvo

—Eik sau gulti! Dar kas į krūtinė įdubo, sumenkėjo ir nusivijęs net ir į Bostoną... 
pamatys, tai paskui bus vi- išrodė kaip skietas, 
šokių kalbų. Stasys j „ _____ , _ __  ____

—Skubėk, atidaryk duris, kaip nuo jos atsikratyti Ji gon ir čia apsivedė su Ma- 
Aš basas ir man jau šalta, jam visai jau atsibodo ir ne- ryte.

Zosytė manė šiaip, manė^bepatinka; jis mato kitų, * :: :: ::
taip: ar čia leisti jį, ar ne? daug gražesnių merginų. Vienam laikraščiui prirei- 
Jis toks jaunas, gražus, vi-; Kam čia jam visą amžių bu-|kė redaktoriaus pagelbinin- 
krus... Na, o jeigu įsileis- ti prisirišus prie tos vienos ko. Stasys biskį mokėda-

I —O ką, Stasy, nesitikėjai 
manęs čia pamatyti? Tu, 

i I iatro šmote, aš tave surasiu 
pasaulio krašte!...

Stasys nežinojo nei 
daryli. Tik vaikščiojo

ką 
po 

sau

žo Lietuvon

Pasibraižęs 
pusbalsiai tarė:

Aš atėjau. >l. .. - . — -------- r-----------
—Ko nori?—pasigirdo jos_laimingas, kaip jie tikėjosi. h;ftos Barbytės ir Kotrvtės. 

balsas iš klėties. Į"’*“’
—Klausyk! įleisk mane.'gražesnė:

Meiliškai jo karjerai nepa-
Stasys pradėjo galvoti, Įsisek u s, sugrįžo vėl Chica-

DARBININKE! Ar tau da r.enti- 
i sibodo dirbt svetimų naudai ir kraut 
liems milionus. o pats gaut tiek, kiek 
jo loska, taip kad nuo pėdos iki pė- 
<k>s vos suduri ir turi klausyt kas
diena jo triubos balso ir kęsti nema- 
lėni" žodžiu. Tuojaus rūpinkis nusi
pirkt sau ūkę, o niekas ant tavęs ne
ponaus. Jeigu atsikelsi anksti, tai 
sau: jei paskubėsi darbe, tai sau. 
Diibant fabrikoj at niainose ir žiūrėk 
— tai streikas, tai vėl bedarbė. Ant 
ūkės to nėra, pragyvenimui užsiaugi
ni viščiuką, veršiuką, paršiuką, at
ėjus rudeniui matai, kad esi pats ant 
savęs ponas. Kas norėtų pirkt ūkę, 
tai pas mus paranku, yra gerokai lie
tuvių ir parsiduoda gerti uaių, tad 
kieipkitės laišku į Kooperatyvišką 
Sąjungą, o mes patarnausim kuoge- 
riausiai.

F. STANKEVICH. 
R. 2. Hari, Mich.

FARMOS!- FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi Ncw Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesniu žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKi (26)

Bos 46. Sand Brook, N. J.

PIRKIT FARMAS LIETUVIU
• KOLONIJOJ!

New Jersey valstijoje, netoli Nevv- 
arko. Farmos randasi geriausioj vie
toj, prie bažnyčios ir mokyklos ir 
arti miesto. Turiu ant pardavimo 200 
farmų, didelių ir mažų, p:gių ir 
gių. Su visa: mažu (mokėjimu 
>irkti geru farmų. Platesnių 

klauskit
TONY MARKŪNAS

Box 41. SergeantsvMie,
JIEŠKAU FARMOS nuo 18 

akių, arti miesto ir fabrikų, 
si 
apielinkė. kad būt galima 
krautuvė. Norėčiau, kad būt 
N. J. ar Mass. valstijose.

J. JONIS
R. 7 D. 1, 72-B.. (Vilkes-Barre. Pa.

bran-
galit 
žinių 
(18)

N. J.

iki 25
---- -------- .. _____ _ netoli 

trytkario, turi būt tiistai apgyventa 
užsidėt
N.. Y., 

’ -(18)

-A 9

FARMOS! FARMOS!
Pas mus, šioj lietuvių apielinkėj, 

aš žinau daug visokių ŪKIŲ ant par
davimo: Su gyvuliais ir visais pada
rais, sodnais, užsėtais laukais ir tt. 
Klauskit manęs ūkininko, o aš jums 
mielu noru viską teisingai aprašysiu. 
Adresas:

JOSEPH GERIBO, (19) 
ScottviHe, Mich.

y Gera aveikata yra verta auk-' 
* sinią dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Elpelleritt, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
kose arba pas.

, F. «D. RICHTEI A CO.
1 104-114 S». 4th SL j
Jūy Brooklyn. N. Y. t t

ir Į*
i

k

r>U

Challenge Pieną
IR TAUPYK LERGL1US
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. K

Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant leibelių kitos Ak 
pusės dėl paveiksluoto dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibetius’’

Boston, Mass.

BANKIERIAI
i ■:

f

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DEPARTA
MENTO NEW YORKO VALSTIJOS KAIP SENIAI S. 

TAIP IR OABAK
SIUNČIA pinigus i Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAAPORTUS, pasirasymus Ramulių ir su

teikia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI ^REKES auksinų ai' laivakorčių, 

rašykite į SENĄ irNgerai ŽINOMĄ:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington St. Ne w York. N. Y.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats grįžti į tėvynę, tai tamst ų patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakonringą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šiikorčių agentai 

85 Leverett St, Boston, Masu.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.

Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St-

ROSENBLUTH BROTHERS

Pinigus siunčiam į visas Lietuves ckdis. Laivakortes 
parduodam į Lietuvą ir iš Lietuvos ant visu linijų laivų.

Mes parupinam pasportus išvažiavimui įJ Lietuvą 
greitai ir be jokių kliūčių. (19)

1146 North Second Street
(2nd St. and Girard Avenue.),

PHILADELPHIA, PA.

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington St. New York, N. Y.

EXTRA! EXTRA!

Žemiau negu fabriko kaina. 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
!abai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britva, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Earberiš- 
kas žirkliukes. Šukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero paairbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vier barbariška maži- i 
niūkė yra verta tiek, kiek mes prašo- ' 
me už visus daiktus. Tokia žema kai- ■ 
na mes parduosime šiuos daiktus tik i 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite ‘ 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- ! 
siųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplankysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
gražiname pinigus. Rašykit tuojaus. 
nelaukit nei valandos. . (18)

PRACHCAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Avė-, Dept. 402.

CHICAGO. ILL.

3E
DIDELIS NUPIGINIMAS GARSAUS MUSĮJ

VICTOR BRAND TABAKO
RUSIŠKA MACHORKA taboka svaras .........
MACCABDY TABOKA (Rožių) ......................”
HUNGARISKAS PYPKIŲ TABAKAS pakelis

StTLTANA

Užsisakyk 
puikus.
Specialės

t
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Į Sveikatos Gydytoją.
Aš KARALINA BAGŪSIENE dabar pa

sirodau visų žmonių akyse.
Aš per 3 metus buvau visai nupuolus 

sveikatoj, ir paskutinius ištisus metus iš
gulėjau lovoje. Matyt kūnas buvo visas ap
imtas visokių skusmų ir aš buvau nustojus 
visai vilti, kad begyvensiu. Visur aš šau- 
kiaus ir jieškojau savo sveikatai pagelbos, 
bet niekas mane nepagelbėjo ir niekur aš

negavau savo sveikatai pagelbos. Bet kada aš gavau išgirsti apie 
Sveikatos Gelbėtoją, taip garbingas gyduoles, tai tuojaus aš pareika
lavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kaip tai. čėrauninko Krikštalavo 
Aliejaus, kuris užmuša žmogaus kūne visas ligas. Antrą bonką Valy- 
tojaus, trečią bonką Nervų Stiprintojo, ketvirtą bonką Minerališkų 
Gyduolių dėl vanos. Minėtas gyduoles sunaudojau per 5 dienas, tai 
pusės skausmų nebeliko. Antru sykiu dar pareikalavau ir sunau
dojau, tai pajutau, kad nėra pas mane jokių skausmų ir ligų. Da
bar aš jaučiuosi visai sveika ir turiu labai gerą apetitą ir miegoti 
gerai galiu. Praėjus 3 mėnesiams, tai nebegaliu pažinti savo pa
veikslo kaip ištukau. Todėl dabar dėkavoju tūkstantį kartų Sveika
tos Gelbėtojui.

DRUG CHEMICAL CO.
j. BALTRĖNAS. Prop. Tel. Lafayette 0919

2509 W. PERSHING KD„ CHICAGO. ILL.

» )C.
S5c.
50c.

EXTRA!

CIGARETĘ

y,

TABAKAS No. 1
” ” 2
” ” 3

$1 už švara.
$1.50 " "
$2.00 ” ”

•------- ----- ----
išbandymui, o persitikrinsi, kad musų tabakas

Kainos pardavėjams ant aplikacijų.

VICTOR COHN TOBACCO CO.
554 W. ROOSijyELT RD. Dep. L. CHICAGO. II.L

(21)

Daiktai, kuriuos čionai mato
te, yra verti $15.00. bet kadangi 
mes n'rtarėm išparduot juos į 30 
dienų, tai pasiūlome tuos 5 daik
tus žemesne kaina, negu jų pada
rymas atsieina, tai yra už $6.98. 
(1) Gelcžkelio laikrodis, pasida
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, taiką rodo teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios 
rųšies laikrodžiam*. (2) Geriausia 
importuota vokiška britva, su gra
žiais «šmarginimais. (3, Automa
tiškas revolveris ”V »nqiiisher.” 
Dadirbtas iš tikrojo mėlynai juodo 
nlieno, stipriai subudavotas, .geras 
apsaugotojas reikale. (4) Vyriš
kas žiedas. 11 karato auksu deng
tas, su gražiu akmenėliu, atrodo 
kai auksinis. (5) Kišeninė gyvate, 
kuri, paspąudus dangtuką, iššoka 
iš trinkelės ir nulekia apie pusę 
bloko. Atrodo kai tikra gyvatė ir
lengva su ja pridaryt juokų. Prisiusk 35c. stampomis 
tuos 5 daiktus už $6.98 C. O. D., kurie tikrai jumis 
tuojaus šiuo adresą:

MAJEST1C TRADING CO.
1553 CORNEL ST, D«pt. K. I,

ir už 7 dienų gausi 
užganėdins. Rašyk

(21)
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v -- !•Vietinės Žinios
šluoja laukan sukčius 

advokatus.
Tūlas laikas atgal valsti

jos prokuratūra užvedė vi
są eilę bylų priešais keletą 
Bostono žymių advokatų, 
kurie, kaip parodė tirinėji- 
mai, dalydavo suokalbius ir 
visokiais gąsdinimais trau
kė iš žmonių pinigus. Prie 
tų suokalbininkų buvo pri
sidėję Middlesex ir Suffolk 
pavietų prokurorai Tufts ir 
Pelletier, už ką abudu augš- 
tojo teismo nuosprendžiu 
tapo prašalinti nuo vietų.

Šiomis dienomis atsibuvo 
teismas pagarsėjusio advo
kato Daniel H. Coaklev, ku
ris buvo skaitomas suokal
bininkų smegenimis. Teis
mas atrado ji kaltu Įvairio
se konspiracijose ir atėmė 
jam advokato tiesas.

Pereitam panedėly buvo 
pakviestas prieš augštąji 
teismą pasiteisinti delei sa
vo darbų buvęs Suffolk pa
vieto prokuroras Pelletier. 
Nors jis. kaip ir Coaklev, 
protestavo ir atsisakė i da
romus jam apkaltinimus 
atsakinėti, vienok manoma, 
kad ir jam advokato tiesos 
bus atimtos.
Valstijos prokuratūra* rei

kalauja, kad butų atimtos 
advokato tiesos buvusiam 
Middlesex pavieto prokuro
rui Tufts ir visai eilei kitų 
advokatų, kurie prie tos 
suokalbininku ■ šaikos pri gu- 
įėjo.

Didžiuma tu sukčių ad
vokatų yra žinomi kaipo 
garsus katalikų vadai ir 
geriausi kunigų draugai. 
Pelletier ir dabar dar tebe- 
ra vyriausiu advokatu ka
talikiškos Kolumbo vyčių 
armijos.

• '

Pranešimas socialistams, i
Į 

šiuo pranešama visiems 
draugams, kad 30 balandžio' 
yra šaukiama visų Massa-j 
chusetts valstijos socialistų 
konferencija, kad pasitarus 
apie sustiprinimą savo or
ganizacijos. Todėl visos L. 
S.S. kuopos malonės atsiųsti 
savo atstovus, o kur kuopų 
nėra, iš tenai gali atvažiuo
ti pavieniai draugai, jei jie 
mano, kad pas juos galima 
kuopą sutverti. So. Bostono 
ir Cambridge’aus draugai 
pagelbės jiems tatai atlikti. 
Darbininkų priešai organi
zuojasi ir stiprina savo po
zicijas, todėl laikas jau pa
galvoti apie apsigynimą.

Pirma buvo paskelbta, 
kad konferencija prasidės 
10 valandą ryto: bet kadan
gi iš tolinus sunku butu taip 
anksti suspėt, tai dabar nu
tarta pradėt posėdi lygiai 1 
valandą po pietų, "Kelei
vio” redakcijoj. Vakare bus 
prakalbos.

7' .

1-nios gegužės prakalbos.
Pirmos Gegužės šventei 

pažymėti. LSS. 60 kuopa 
rengia dideles prakalbas iš 
vakaro, t.y. 30 balandžio. 
Kalbės J. Neviackas ir S. 
Michelsonas. Tai bus nedė
lioję, 7:30 valandą vakare,

— * - — - - — : i
'i 
-I

i i
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Lietuvių Salėje. Įžanga v 
siems dykai.

__________ »•

CAMBRIDGE, MASS. 
Lietuvos Suny Draugystės 

prakalbos.
Pereitam nedėldieny Cam- 

bridge’iuje buvo surengtos 
Lietuvos Sunu Dr-stės pra-; 
kalbos. Kalbėjo drg. J. Ne- į 
viackas dviem atvejais: pir
mu atveju apie Lietuvos ir 
Rusijos reikalus, o antru at
veju apie pašelpines draugi
jas. Pertraukoje paskambi
no ant piano Baikiutė ir pa
deklamavo Anesčiutė. Taip
gi buvo renkamos aukos 
Lietuvos socialdemokra
tams ir Rusijos baduoliams. 
Surinkta apie 11 dolerių.; 
Prie Lietuvos Surni Dr-stės • 

6 prisirašė keletas naujų

14 d. Gegužes-May, Nedėlioję, 1922
PER

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
Išvažiuoja Lietuvon daug lietuvių

DIDELIS LAIVAS “CARONIA” IŠPLAUKIA

iš BOSTONO tiesiai į HAMBURGĄ
Visi keliauninkai, važiuojanti per minėtą Lietuvių 

Įstaigą, turės geriausius su, 2, 4 ir 6 lovoms kambarius 
pačiam viduryje laivo. Yra užsakyti iš anksto 186 
kambariai.

HAMBURGE musų atstovas pasitiks visus keleivius 
per mus važiuojančius ir sykiu su bągažais expresiniu 
trukiu važiuos Į Kauną.

Norinti važiuot sykiu su musų rengiamu buriu ir 
turėti gerą ir pasekmingą kelionę, kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.

Dėl sužinojimo vietos ant laivo, bagažo, pasporto ir 
kitokių informacijų norint apie kelionę, klauskite, mes 
paaiškinimus suteiksime dykai.

Surado 6 munšaino 
bravorus.

Pereitą panedėli blaivy
bės agentai darė ablavą 
Chelsėj, kur užtiko net <* 
munšaino bravorus ir kon-įnarių.
fiskavo apie 100 galionų’ Susirinkusioji publika pra- 
gatavo munšaino ir apie kalbomis buvo pilnai paten- 
4000 galionų užraugtos bro- kinta. Yuač atvdžiai visi 
gos. Daugiausia munšaino, klausėsi, kuomet kalbėtojas 
atrasta po numeriais 251 • nušvietė kunigu dorą ir nu- 
Third st. ir 219 Second st.'rodinėjo juodus Lietuvos 

j klerikalų darbus.
* * *

t

Gegužinės Prakalbos.
i L.S.S. 71 kp., Lietuvos Sū
nų Dr-stė ir L.D.L.D. 8 kuo
pa sujungtomis spėkomis 
rengia prakalbas paminėji
mui darbininkų šventės. 
Pirmosios Gegužės. Prakal- 

tbcs Įvyks nedėlioj, 30 d. ba
landžio (April), Rhodes 

PjHall, 40 Prosnect st., Cam- 
, •, ■ bridge. Pradžia 2 vai. po 

a( pietų. Kalbės dr-gai -T. Ne- 
p . iviackas ir V. Ambrozaitis. 

į Visų susipratusių darbi 
S1?L ninku pareiga vra atsilan 1Q v *" < kvti i šias prakalbas ir kar 

tu su viso pasaulio 
ninkais apvaikščioti 

11 » žmonių 
Pirmąją Gegužės.

Reporteris.

Vartok ganėtinai kad 
butų tirštos putos

Putos parodys jums.
Jeigu sumerkus drabužius jos pranyksta, tas pa

rodo, kad neužtektinai dėjot Rinso.
TRINK TIK LABAI {DĖVĖTAS VIETAS.

Vien tik išmirkinimas muiluotam Rinso vandeny' 
paliuosuoja nuo drabužių didesnę dalį purvo, nepa
kenkiant nei vienam siūleliui audimo. Tik labiausia 
įdėvėtas vietas reikia trinti. Tam tikslui vartokit 
sausą Rinso.

Rinso užima vietą muilo šmotuose ant kiekvieno 
žingsnio šeimynos drabužių skalbime. Vaitok jį Kuo
sai. Tai yra muilas, kurio tu nori.

Rinso išskalbia šeimynos skalbinius taip lengvai, 
kaip Lux išplauja plonus drabužius.

/

paltie ^tatej finance "Cc,
LIETUVIŲ LIAUDIES BANKINĖ IŠTAIGA.

357 BROADVVAY, Tel. So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.

T M. So. Boston 506- W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 ▼. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D at
SO. BOSTON. MASS.

i
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Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-.VI

SUSAMNE M. PUISHEA SHALLNA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston. Mass.

i!
Dr. J. C. Landžius Seymoar;

Tel. S. B. 2488.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ii 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo 
Nuo
321

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, i i 

| BOSTON, MASS. | !

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

Plėšimai, žmogžudystės ir Į 
persiskyrimai.

Bostone ir jo apielinkėse 
dar niekuomet nebuvo tiek 
daug plėšimu, žmogžudys
čių ir persiskyrimų, kaip 
šiais laikais. Nėra tos die
nos, kad neįvyktų keleto 
apiplėšimų ir vienos-kitos 
žmogžudystės. Visi laikraš
čiai perpildyti aprašymais 
vien tik apie tuos tris daly
kus. O reikia žinoti. 
Bostonas yra skaitomas ka
talikų doros centru, 
kardinolas O’ConnelI, 
mis dienomis sugrįžęs 
Italijos, pasakė, kad visame 
pasaulyje nėra katalikiš-Į 
kesnio miesto už Bostoną. |Pį /J 

TC Q fu lilzičVi oncirv I _ -Katalikiškiausioj Bostono 
daly, So. Bostone, kur di
džiuma vaikų auklėjami 
bažnytinėse mokyklose, 
daugiausia valkatų ir 
šikų.

yra 
plė-

darbi- 
vienin- 
šventę,

2 I

KONCERTAS!
Rengia

SUSIVIENIJIMO DAINĮ
NINKU ANTRAS APS- 

‘ KRITIS
ofl falini

30 d. Balandžio-April. 1922, 
CONVENTION IIALL,

56 St. Botolph st.. Boston. Mass.
Pradžia 2:00 vai. po pietų.

Šiame koncerte dalyvaus geriausi 
solistai ir solistės, kaip tai Irene 
Crane, A. Meneikiute. J. Butėnas. P. 
V. Andrievskis, Latvių Vaikų Orkes
trą ii- geriausiai išsilavinę naujausias 
iainas visos apielinkės žymiausi cho- 
rai: South Boston choras. AVorceste- 
rio "Aido” choras. Montello 
bės” choras, 
ras. Taipgi 
marginimų.

Gerbiamoji 
iš apielinkės! Prašome neapleisti 
.irogos ir atsilankyti ant to puikaus 
koncerto. Mes tikimės, kad busite už
ganėdinti.

Visus kviečia KOMITETAS.
P. S. Važiuojant karais reikia pa

imti nuo Park Street Huntington 
Sypress St., Huntington Ix>ngwooo 
St., Jamaica Plair.e karus, važiuoti 
iki Garrison St. ir eiti po kairei.

’Liuosy- 
Norvvoodo "L. R." cho- 
bus ir muzikaEškų pa-

publika iš Bostono ir 
jos

PARDAVIMAI.

tri-
oe

i 
i!
i i 506 Broadway & G st.

LIETUVYS 
Gydytojas ir Chirurgas.

Per 12 metu So. Bostone par
duodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BR0ADWAY

PETRAS VALUKONIS 
Tik vienas lietuvis.

Auksoriiu ir Laikrodininkas

SO. BOSTON, MASS.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

... ......................................
TcL Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENER1ŽKU 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto Iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Parsiduoda Pigiai
BUėERNĖ IR GROSERNĖ.

Rendos tik $1-1 ant mėnesio, su 
mis kambariais. Biznis ’’cash”. 
knygučių. Viskas geroj tvarkoj. Prie
žastis pardavimo tame, kad palikau 

i r. ašį y s. *
106 Hunnenian st..
106 Hunneman st.. Suite 1. 

Rovbury. Mass.

GERA PROGA PIRKT namas ge- 
oj vietoj, prie kalniuko, 73 Old 
larbor st.. So. Bostone. Galima nia- 

tyt vakarais nuo C. (19)
K. JANKUNAVICIUS.

I

PARSIDUODA GR0SERNŠ.
Biznis gerai išdirbtas tarp lietuviu, 

'avir.inkas eina i didesnį biznį, todėl 
.ori ta parduoti.

JOS. STAMSLOVAITIS (18)
187 AV. lth st.. So. Boston. Mass.

PARDUODU NAMĄ ant prieina
mų išlygų. J:;:; ruimų nan-as, gyvena 

'■P šeimynos. Klauskit platesnių in- 
'ormaciju pas

WM. REMEIKA
35—2nd st.. Ro-om 30,

So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikos Konserva- 

torijon įstojimas visuomet sa
limas. Pradėk nuo mokinimosi 
gaidų ir baigk Muzikos Moky
tojauti. Už 10 lekcijų dainavi
mo — 15 do!. Už 10 lekcijų 
smuikos, piano, klametto, flau- 
to. cellos ar kontrabasso-13 dol.

L. M. Konsevatorija rengia 
artistus operai. Operinis Re
pertuaras: 10 lekcijų — 30 dol.

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS 

769 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDERIIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptu ligą. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 1q iki 1. 

81 C ANA L ST., BOSTON.
Room 215 ir 216.

i r 
i! 
!! 
i!

Susirinkimas.
Lietuvių Labdarystės 

Draugijos susirinkimas 
Įvyks 3 gegužės, 8-tą vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 

Watertowne ant stoties kampas E. ir Siiver gatvių, 
tapo suareštuotas tūlas pa-So. Bostone. Visi nariai ir 
liokas, Ignac Korolewicz iš narės privalote ateiti i su- 
So. Bostono, kurio kiše-'sirinkimą, nes turime labai 
niuose policija rado ketu-‘ daug reikalų apsvarstymui, 
rias pantes munšaino. Pa- 
kokas sakosi pirkęs tą 
munšainą nuo žmogaus, Ku
rio vardo jis nežinai

Suareštavo paliokų 
munšaineri.

K. žibikas. rast.

40 svarų gintaro bangžuvės $ 
pilve.

Nevv Bedfordo (netoli ;:j 
Bostono) žvejai parsivežė $ 
anądien pagavę bangžuvę, 
kurios pilve rasta 40 svarų jį 
gintaro, kurio vertė apskai- 
tomą i $10,000. &

Telefonas 5I12*W.

Dr. A. Gman-Guimuskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

- BROADWAY GARAGE
Pąrandavoju automobilius 

pasivažinėjimui ir per- 
kraustymui daiktų. Taipgi 
parduodu aliejus, tajerius 
ir visokias automobilių dalis

BROADWAY GARAGE 
Petras Jakimavičius. 

Savininkas, 
543 East Broadvvay, 
South Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 5137(‘
PIGIAI PARSIDUODA NAMAI 

Dorchesteryje, 3 šeimynų ?5,500; 
L.oslindale. 2 namai, garadžius, višti- 
nyčios, 4 akrai žemės, karas. Kaine 
■■>10.000. Parduodu ir daugiau narnų 
ir farmu. Taipgi mainau.

HAROLD GREENFIELD
28 School st., Raom 518,

Boston, Mass.

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main .-t. kam p. Broad st. 

.MONTELLO. MASS. -;4

§11 LENKIšKAI-LlETUVIš- 
ę KAS KONTORAS atsidaro 

nuo 1 Gegužės, 1922 m. Rei- 
$ kalauja Vyrų ir Moterų prie 
$ visokių darbų.
Į- Mrs. Catherine Guralsky 

103 Stanford st.,
Boston, Mass.

REIKALINGAS TUOJAUS 
REIKALINGAS BEKĖRIS. 

kuris moka kepti lietuvišką duc- 
:il. keikus ir etc., atsišaukit 
tuojaus. '

FRANK DUOBA
221 Ames st., Montello, Mass.

PIRMOS KLESOS JUODOS 
DUONOS KEPĖJAS (Baker)J 
Darbininkas, norintis nuolat 
dirbti, lai atsako ant sekančių 
klausimų :

Kiek laiko dirbo bekemėj
Vedęs, ar ne?
Kiek valandų i para apsiimat 

dirbti?
Kiek algos reikalaujat? 

Adresuokite:
So. Boston P. 0. Box 12, 

South Boson, Mass.

1
I»,

SEVERAS GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

5EVERA 5 
e: S K O

I

AijtfsepfJslęis HosfTc

MALKOS IR ANGLIS.
Murinam forničius ir kitokius 

daiktus.
Taipgi duodam trokus ir automo

bilius piknikams ir kitokiems išva
žiavimams. (19)

O. DZINDZ1LŽTA |
877 Cambridge st., Cambridge,Masą. 

TcL L’niversity 9521-M.

Vdriopnps uito iftežĮi, išberin|<N 

ir Ųio^iu odirjčs Ifyos.

MINĄ JOt

lęiolitKife pM jpffelęoriti*.

i

?
I.V

į

W. F. 5 E VE R A CO.
CESAR RAPIOS I O WVA

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTO <, MASS.

! 
!
!
I

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ į

APTIEKA
*■< ■ ■■*■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■* f u

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.

Per daugelį metą praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti mūsą žmonėms.

Mes partraukėme iš Lietuvos visokią gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką .............................................. |1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ................................   50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ..................... .'..........................$1.25.
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ....................................................... 5Oc. ,
Perfumai $5., $4., $3., $2., $1
Muilai ....................................................................... 50c., 25c., 15c- 10c. '
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus, i 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” i 

ir užlaikome visus jų preparatus. j
Klausiant ko nors, pridėkite paštos ženklelį atsakymui j

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS j

373 BR0ADWAY, Kampas e st.. SO. BOSTON, MASS. į




